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اإهـداء

اإىل روح والدي الطاهرة...... 

واإىل والدتي احلانية التي ل تني تدعو يل بالتوفيق.. 

واإىل رفيقة العمر زوجتي الغالية. 

   

غالب
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مقدمة

وقد  والدرا�صة،  والتحقيق  باجلمع  �صعرهم  فيتناول  مروان،  لبني  البحث  هذا  يعر�ص 

اأو يف مظان  ـ اإىل جمعها يف كتب م�صتقلة،  اأهمّية دفعت العلماء ـ قدميًا  كان لأ�صعارهم 

هر غالت كثرياً من تلك امل�صادر، مما حدا بنفر من الباحثني اإىل العودة  خمتلفة، غري اأنَّ يد الدَّ

اإىل جمع هذه الأ�صعار ودرا�صتها وحتليلها، فكان عملهم جهداً طيبًا �صدَّ ثلمة يف ميدان 

درا�صة ال�صعر يف الأندل�ص، غري اأنَّ ما بنوهـ  على ح�صنهـ  تعاورته الزيادة و النق�صان يف كثري 

املوا�صع. ولهذا عقدت العزم على ا�صتق�صاء البحث حّتى بلوغ مراميه، واإعالء البنيان اإىل 

اأن يبلغ غايته، وطرح الزوائد منه، واإغالق ثغراته، فيتّم ح�صنه ويبني جماله.

ع لدي من اأ�صعارهم ما يزيد على �صعف ما  وبدا يل اأنَّ غايتي لها ما ي�صّوغها؛ حني جتمَّ

جمع عند اأكرث هوؤلء الباحثني ا�صتق�صاء. وممَّا زاد هذا التوّجه م�صاء: اأنَّ بع�صًا من الأحكام 

قة وال�صمول، ثمَّ الإحاطة بالنتاج  التي ُبنيت على تلك املجاميع جاءت قا�رضة ُتعوزها الدِّ

ال�صعري لبني مروان. 

وهكذا راأيت اأن اأجمع اإىل حتقيق �صعرهم درا�صة فنيَّة؛ ت�صمل اأ�صعارهم منذ دخولهم 

الأندل�ص، حتَّى انقطاع اأخبار �صعرائهم فيها نهاية القرن ال�صاد�ص الهجري. 

حتقيق  والثاين  الفنيَّة،  الدرا�صة  الأول  يتناول  ق�صمني:  اإىل  البحث  تق�صيم  لزامًا  و�صار 

ل م�صادر �صعرهم قدميًا  ل من ثالثة ف�صول، يتناول الف�صل الأوَّ �صعرهم. ويتاألف الق�صم الأوَّ

وحديثًا، فيعر�ص لأهمِّ الكتب التي جمعته قدميًا، ثم يذكر اأعمال من اهتمَّ بال�صعر املرواين 

ا الف�صالن  حديثًا، ويبنّي اأكرث امل�صادر اأهمّية التي ُجِمَع منها �صعرهم يف هذه الدرا�صة، واأمَّ

ا بالدرا�صة الفنيَّة؛ اإذ يعر�ص الف�صل الثاين اإىل مو�صوعات �صعرهم،  الثاين والثالث فاخت�صَّ

الفنيَّة،  اخل�صائ�ص  الثالث  الف�صل  ويتناول  فيها،  قالوا  التي  الأغرا�ص  خمتلف  ى  فيتحرَّ

البيانية،  وال�صور  �صعرهم،  يف  الو�صوح  ظاهرة  جهة  من  املعنوية  اخل�صائ�ص  اأوًل  م  فيقدِّ

واملح�صنات املعنوية، وم�صادر املعاين عند املروانيني، ثمَّ يعر�ص للخ�صائ�ص اللفظية ثانيًا: 

عة وق�صيدة، ويبنّي املنهج املّتبع فيها،  فيتناول البناء اخلارجي للق�صيدة، وانق�صامها اإىل مقطَّ
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وهل اتبعوا منهج القدماء اأم جددوا يف ذلك؟ ويدر�ص مو�صيقا ال�صعر، فينتهي اإىل ح�رض 

التي ظهرت  اللفظية  اأهم املح�صنات  البحور والقوايف ا�صتخدامًا عندهم ، ثمَّ يذكر  اأكرث 

عندهم؛ كاجلنا�ص، ورد العجز على ال�صدر، والت�رضيع، وغري ذلك. ويختم الف�صل بالنظر 

يف اأبرز الظواهر اللغوية يف �صعرهم. 

اعتمدت يف جمعه  اإذ  �صعرهم،  برتاجمهم وجمموع  فقد خ�ص�صته  الثاين  الق�صم  ا  واأمَّ

على م�صادر �صتَّى، وبذلت غاية اجلهد يف ا�صتق�صاء البحث، وكان من منهجي يف ال�رضح 

فاإن ت�صاوت مع غريها  اأكرث �صيء �صّحة،  التي تبدو  الرواية  اأثبت يف املنت  اأن  والتحقيق: 

عمدت اإىل اأقدمها زمنًا فاأثبتُّه، وقيَّدت يف احلا�صية الروايات املختلفة للبيت، ثم �رضحت 

اإن  والعرو�صية  اللغوية  الظواهر  بع�ص  اإىل  الإ�صارة  مع  الرتاكيب،  اأو  املعاين  من  الغام�ص 

ذاكراً  فيها،  وردت  التي  امل�صادر  على  قطعة  كلِّ  تخريج  يف  اأحلت  وبعدها  ُوجدت، 

حًا ن�صبتها لأحدهم ما ا�صتطعُت اإىل ذلك  ا�صطراب الن�صبة بني ال�صعراء ـ اإن وقع ـ ومرجِّ

�صبياًل. 

وراعيت يف هذا املجموع ال�صعري ترتيب القوايف على روي الق�صائد هجائيًا، فقدمت 

اأو  اأذكر منا�صبة الق�صيدة  اأن  اأن�َص  اإنني مل  الروي املك�صور فامل�صموم فاملفتوح فاملقيد، ثم 

تعليقات امل�صادر عليها. 

وكنت يف هذا العمل طالبًا للحقيقة، فاحرتزت من الوقوع يف املزالق، اأو الركون اإىل 

ت مروانيته اأو �صحت ن�صبة  الآراء ال�صعيفة يف اأثناء ا�صتق�صاء املادة، فلم اأثبت اإل من �صحَّ

الأ�صعار اإليه، من دون اإغفال الإ�صارة اإىل املتنازع يف �صعرهم. فاإن اأح�صنت فمن اهلل، وله 

ت واأ�صاأت؛ فاإىل اهلل اأ�صكو �صعفي وقلَّة حيلتي،  احلمد واملّنة من قبل ومن بعد، واإن ق�رضَّ

وجمانبتي لل�صواب، ومنه اأرجو العون وال�صداد.

واأخرياً كلُّ ما اأرجوه: اأن اأكون قد وفقت اإىل اإخراج ديوان بني مروان يف الأندل�ص 

ب�صورة مر�صية، وح�صبي اأنني اأخل�صت النية وقدمت جهدي.

وما توفيقي واعت�صامي اإل باهلل. 
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ل الق�سم الأوَّ

را�ســة الدِّ
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متهيد

ال�صيا�صية والفكرية والجتماعية  بني مروان والأحوال  تاريخ  الوقوف على  لبد من 

التي مرت بها الأندل�ص، قبل اخلو�ص يف احلديث عن �صعرهم، ملا لتلك الأحوال من تاأثري 

مه هذا الأمر من اإحاطة بالإطار العام الذي  يف نتاج الأفراد الذين يعي�صون فيها. وملا يقدِّ

طبع الأندل�ص يف خمتلف اأزمنتها.

ن�سبهم وتاريخهم: 

يعود ن�صب بني مروان اإىل مروان بن احلكم بن اأبي العا�ص بن اأمية بن عبد �صم�ص بن 

. ويف عبد �صم�ص بن عبد مناف يلتقي ن�صبهم بن�صب الر�صول ،
(1(

عبد مناف

ان يف  ابن عفَّ لعثمان  ، وكان كاتبًا  النبي  بن احلكم يف عهد  هم مروان  َجدُّ ووِلَد 

 ،
(2(

ة ملعاوية، ثم ُبويع باخلالفة بعد موت معاوية بن يزيد خالفته، وويل اإمرة املدينة غري مرَّ

اإىل  ال�صفياين  الفرع  من  الأموية  اخلالفة  نقل  بف�صلهما  ا�صتطاع  وحنكة؛  دهاء  ذا  وكان 

الفرع املرواين، الذي ا�صتمر حاكمًا اإىل زوال اخلالفة الأمويّة يف امل�رضق. 

وقد بلغت الدولة العربية الإ�صالمّية يف عهد بني مروان اأوج ات�صاعها، فبعد اأن وطد 

و�صليمان،  الوليد،  اأبناوؤه:  تابع  عظيمًا،  ملكًا  واأّثَّل  الدولة،  اأركان  مروان  بن  امللك  عبد 

الدولة  اأ�صحت  حّتى  اخلالفة،  �صاأن  اإعالء  العزيز؛  بن  عمر  اأخيه  وابن  ويزيد،  وه�صام، 

العربية الإ�صالمية تب�صط �صيطرتها على اأجزاء �صا�صعة من العامل القدمي. 

وتبع هذه املرحلة الذهبية من عهد اخلالفة الأمويّة مرحلة الت�صدع والنهيار، اإذ متكنت 

اجليو�ص العّبا�صية من تقوي�ص اأركان دولة بني اأمّية والق�صاء عليها، وقتل اآخر خلفائها مروان 

ابن حممد. ومل يكتِف بنو العّبا�ص بهذا الأمر، بل تتّبعوا بني اأمّية بالقتل والت�رضيد والعتقال، 

)1) ن�صب قري�ص، امل�صعب 160. وفوات الوفيات 125/4.

)2) خمت�رض تاريخ دم�صق 172/24. وانظر ترجمته يف �صري اأعالم النبالء 476/3. 
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فق�صد هوؤلء بطون الأر�ص وم�صارقها ومغاربها، وكان ممن ا�صتطاع الإفالت من املوت: 

الأندل�ص، وتاأ�صي�ص  اإىل  املغرب، ومتكن من اجلواز  اإىل  فرَّ  الذي  الرحمن بن معاوية  عبد 

 .
(1(

اإمارة مروانّية فيها �صنة 138هـ

ويعدُّ دخول عبد الّرحمن بن معاوية اإىل قرطبة بداية لدولة بني مروان يف الأندل�ص، 

اإعادة  اإىل  الّداخل  فعمد  اأو�صاعًا م�صطربة،  فيه  البالد  عا�صت  الذي  الولية  لعهد  ونهاية 

وا�صتو�صق  الأمر  له  فتمَّ  الأندل�ص،  اأنحاء  واملتغلبني يف  الثائرين  واإخ�صاع  الإمارة،  تنظيم 

املُلك، وا�صتقرت به الأحوال، فاأخذت وفود بني مروان تتقاطر عليه حتى اأ�صبحوا جمرة 

امل�صتن�رض  احلكم  اخلليفة  انق�صاء ولية  بعد  اإّل  الأندل�ص  اإىل  يتوقف رحيلهم  ومل  عظيمة، 

)366هـ).

وغر�ص  الأندل�ص،  يف  امل�رضقية  الثقافة  بعث  يف  الف�صل  الداخل  الرحمن  لعبد  وكان   

بذور نه�صة علمية زاهرة، و�صار اأبناوؤه على نهجه، فكان ه�صام الوايل بعده ح�صن ال�صرية 

ه�صام  بن  احلكم  ا  اأمَّ الأندل�ص،  اإىل  املالكي  املذهب  دخل  عهده  الرعية، ويف  من  حمبوبًا 

فقد هاجت عليه الفقهاء وبع�ص من الرعية، فاأوقع فيهم الوقعة ال�صهرية املعروفة بالرب�ص، 

وكانت اأيامه كثرية الفنت، ولكنه متكن من الق�صاء عليها جميعًا، ول�صيما اأخطرها: ثورة 

ه �صليمان بن عبد الرحمن، فرتك احلكم بالد الأندل�ص ممهدة طّيعة خلليفته عبد الرحمن  عمِّ

الأو�صط، فت�صخمت يف عهده اآلة ال�صلطان وعظمت هيبة الدولة، واحت�صن عبد الرحمن 

ا يف عهد الأمري حممد بن عبد الرحمن فكرثت الثورات  )2)، واأمَّ
العلماء والأدباء والفنانني

يف الأندل�ص، وتغلب اأمراء النواحي والثغور، فلم تبَق اإل قرطبة يف يد املروانيني، وم�صت 

الأمور على حالها يف عهدي الأمري املنذر واأخيه الأمري عبد اهلل، ولكن ت�صّلم عبد الرحمن 

ابن حممد الإمارة كان فتحًا جديداً؛ اإذ دانت له الأندل�ص جميعها، وهابته الدول املجاورة، 

)1) انظر خرب هروب الداخل وتاأ�صي�صه الإمارة يف : تاريخ امل�صلمني واآثارهم يف الأندل�ص 173 وما بعد. ومو�صوعة تاريخ 

الأندل�ص 47. 

)2) انظر: تاريخ امل�صلمني واآثارهم يف الأندل�ص 228. 
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وخ�صعت ل�صلطانه مدن املغرب.

الذي  الّنا�رض،  الّرحمن  عبد  عهد  يف  وح�صارّيًا  �صيا�صيًا  مراتبها  اأعلى  الدولة  فبلغت   

ابنه احلكم،  باأمري املوؤمنني مفتتحًا طور اخلالفة، وا�صتمرت اخلالفة قويًَّة يف عهد  ت�صّمى 

واعتنى  بالكتب  م  تهمَّ اإذ  قبله،  حلاكم  يذكر  مل  عظيمًا  مبلغًا  بالعلم  حفاوته  بلغت  الذي 

بالعلماء، فازدهرت احلياة العلمية يف ع�رضه اأمّيا ازدهار. ولكّن الدولة املروانية ما لبثت اأن 

فقدت كثرياً من هيبتها مع دخول ع�رض احلجابة، وا�صتئثار ابن اأبي عامر بال�صلطة مع ابنيه، 

ومبقتل احلاجب الّنا�رض )�صنجول) وتويل املهدّي اخلالفة؛ ا�صتعلت الفتنة وتلّظت يف اأنحاء 

الأندل�س، حّتى اأ�سفرت بعد اأحداث ج�سام عن اإ�سقاط اخلالفة الأموية �سنة 422هـ، واإبطال 

ر�صومها، وتفرق بني مروان يف البالد.

احلياة الجتماعية والفكرية يف الأندل�س: 

مع اأنَّ احُلْكَم املرواين َعَرَف مراحل خمتلفة من القوة وال�صعف، فقد اأ�صفى طابعه املتمّيز 

على مناحي احلياة الجتماعّية والفكرّية يف الأندل�ص، التي كانت تزخر بالتنوع والنفتاح 

على خمتلف الأمم واحل�صارات، وتنهل من م�صارب الفكر والثقافة املتعددة. 

ومعلوم اأّن النا�ص يف الأندل�ص كانوا اأجنا�صًا خمتلفة، فف�صاًل عن ال�صكان الأ�صليني -وهم 

من القوط وبقايا الرومان واليهود- كّون العرب والرببر الفاحتون ما ُعرف بالبلديني، مقابلًة 

ملن جاء بعدهم من العرب القادمني يف طلعة بلج بن ب�رض، الذين ُعرفوا بال�صاميني، ومن 

باملولدين.  ُعرفت  فئة جديدة  الأ�صليني؛ ظهرت  البالد  باأهل  وال�صاميني  البلديني  تزاوج 

والبقّية  )امل�صاملة)،  لقب  عليهم  فاأطلق  الإ�صالم  َدخلت  البالد  اأهل  من  اأخرى  فئة  وهناك 

منهم ا�صتعربت ل�صانًا وزّيًا، واإن بقيت على الن�رضانية، ولقبهم )امل�صتعربون). 

الأندل�ص، ظهرت ح�صارة جديدة حملت يف جوانبها  الب�رضي يف  التنوع  هذا  ومع 

احل�صارة  هذه  اأن  بيد  للبالد.  املحّلية  باملظاهر  امتزجت  التي  امل�رضقية  املالمح  من  الكثري 

النا�صئة مل ت�صتقل بذاتها اإّل يف مرحلة لحقة، فقد كانت العلوم واملعارف َتِفُد من امل�رضق 
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اإدخال  يقت�رض دوره على  املغني مل  اإن زرياب  بالغة، حّتى  الأندل�صيون بحفاوة  لي�صتقبلها 

العراقي،  الّطهي  علَّمهم  اإذ  وامللب�ص؛  املاأكل  اإىل  تعداه  بل  الأندل�ص،  اإىل  واملو�صيقا  الغناء 

ور�صم لهم كيفية تقدمي الطعام، ودفعهم اإىل ت�صفيف �صعورهم ورفعها خلف الأذن، بعد 

 .
(1(

اأن كانوا ير�صلونها على جباههم وعيونهم

بيوتها  يف  دم�صق  تقليد  على  الّداخل  ِحْر�ُص  العمارة  يف  امل�رضق  حماكاة  مظاهر  ومن 

اها الر�صافة؛  واأ�صجارها واأزهارها، وخرج به الأمر اإىل بناء مدينة بالقرب من قرطبة �صمَّ

ه ه�صام، وقد �صبقه اإىل ت�صمية املدن الأندل�صية باأ�صماء املدن ال�صامية بع�ص  تيمنًا بر�صافة جدِّ

بفل�صطني، وجيَّان  و�صذونة  بحم�ص،  واإ�صبيلية  بدم�صق،  األبرية  �صّموا  العرب حني  الولة 

بقن�رضين. ولعل بناء م�صجـد قرطبة وما فيه من روح اجلامع الأمـوي بدم�صق؛ دليـل على 

تاأثر الأندل�صيني بالعمارة ال�صامّية. 

واهتّم امل�صتوطنون بالزراعة وعمدوا اإىل تطويرها، يع�صدهم يف ذلك اأمراء بني مروان، 

اخل اإر�صاله وكالء اإىل ال�صام لي�صتجلبوا له خمتلف الفواكه والثمار. ول يفوت  اإذ اأثر عن الدَّ

املرء اأن يذكر ما حبا اهلل اأر�ص الأندل�ص من طبيعة �صاحرة ومفاتن خاّلبة، األهمت ال�صعراء 

اأ�صحاب  وهم   - املروانيني  اأنَّ  يخفى  ول   .(2(
اأهلها نفو�ص  يف  الأندل�صّية  روح  واأذكت 

احلكم وال�صيادة - قد عا�صوا حياة هانئة رغيدة، اإذ تواتر اأمراوؤهم على احلفاوة بالقادمني 

عليهم من املروانية، فاأثبتوهم بديوان قري�ص، واأقطعوهم ال�صيع والنواحي، واأجروا عليهم 

. ومل تتبدل حالهم اإل زمن الفتنة الرببرية وانق�صاء ملكهم، فتخفوا يف 
(3(

الأرزاق بامل�صاهرة

البالد وطلبوا املعونة، وو�صل بهم الأمر اإىل اأن ا�صتجدوا ب�صعرهم. 

واأما احلياة الدينّية فقد ُعِرَف عن اأهل الأندل�ص بدايًة اتباعهم ملذهب الإمام الأوزاعي 

)1) انظر: الأدب الأندل�صي، مو�صوعاته وفنونه 85.

)2) انظر يف �صفة الأندل�ص: كتاب �صورة الأر�ص 104. 

ثّلة من  اأجزاء خمتلفة منه  اإذ تعاور على حتقيق  الدرا�صة،  اأثناء  )3) املقتب�ص )مكي) 96. و�صريد هذا الكتاب املهم كثرياً يف 

للَّب�ص  جتنبًا  الكتاب  اإىل  م�صافًا  املحقق  ا�صم  اإىل  فاأ�صري  جزاأين،  بتحقيق  مّكي  حممود  الدكتور  منهم  وتفّرد  العلماء، 

والغمو�ص.
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اأن�ص  اإمام ال�صام، ولكنهم انقلبوا عنه اإىل مذهب الإمام مالك بن  املتوفى )157هـ)، وهو 

الذي �صاد اأغلب البالد، ومع هذا فقد ُوِجَدت فئات اتبعت املذهب ال�صافعي اأو احلنفي، 

اأو مذهب داود الظاهري الذي اأ�صهره ابن حزم يف مناوئته للمذاهب كلها. ومع اأن ق�صّية 

بني  ت�صامح  توؤكد  كثرية  �صواهد  فاإن  الأندل�ص،  يف  والتزّمت  بالت�صدد  َمْت  و�صِ املذاهب 

الّنا�رض كان كّل واحد  الرحمن  بني عبد  اأن ثالثة من كبار  ُذِكَر  مروان وانفتاحهم، فقد 

منهم على مذهب، فاحلكم - الوايل بعده - كان مالكّيًا، وعبد اهلل - قتيل والده - كان 

�صافعّيًا، وعبد العزيز كان حنفّيًا. 

ري اأنَّ »الغالب عندهم اإقامة احلدود، واإنكار التهاون بتعطليها، وقيام العاّمة  وذكر املقَّ

يف ذلك، واإنكاره اإن تهاون فيه اأ�صحاب ال�صلطان، وقد يلج ال�صلطان يف �صيء من ذلك 

من  يخرجوه  حتى  وَرْجله  بخيله  يعبوؤون  ول  امل�صيد  ق�رضه  عليه  فيدخلون  ينكره،  ول 

ا الرجم باحلجر للق�صاة والولة لالأعمال اإذا مل يعدلوا؛  بلدهم، وهذا كثري يف اأخبارهم. واأمَّ

 .(1(
فكل يوم«

واأما يف حياتهم العلمية والفكرية فقد اعتنى الأندل�صيون بالعلم والتاأليف، واملكتبات 

التي انت�رضت يف نواٍح كثرية من الأندل�ص، وذكر ابن حزم حفاوة احلكم امل�صتن�رض بالكتب؛ 

اإذ مالأ الأندل�ص بجميع كتب العلوم، فقال يف مكتبته: »اإن عدد الفهار�ص التي كانت فيها 

اإل ذكر  فيها  لي�ص  اأربع واأربعون فهر�صة، يف كل فهر�صة خم�صون ورقة،  الكتب  ت�صمية 

 .
(2(

اأ�صماء الدواوين فقط«

وقال ابن الأبار يف اهتمام امل�صتن�رض بالعلم: »ومل ي�صمع يف الإ�صالم بخليفة بلغ مبلغ 

باأهله،  ونّوه  العلم  على  اأفاء  بها.  والتهمم  واإيثارها  والدواوين،  الكتب  اقتناء  يف  احلكم 

ورغب النا�ص يف طلبه، وو�صلت عطاياه و�صالته اإىل فقهاء الأم�صار النائية عنه، ومنهم 

الأ�صبهاين  الفرج  اأبي  اإىل  وبعث  مب�رض......  �صعبان  بن  القا�صم  بن  حممد  اإ�صحاق  اأبو 

)1) نفح الطيب 210/1.

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 100.
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القر�صي املرواين األف دينار عينًا ذهبًا، وخاطبه يلتم�ص منه ن�صخة من كتابه الذي األَّفه يف 

ومن  املروانية،  ق�صيمه يف  كان  اإذ  املال رحمه،  بذلك  وو�صل  مثله،  لأحد  وما  الأغاين، 

اإليه منه ن�صخة ح�صنة منّقحة  ولد مروان بن حممد اآخر اخللفاء الأمويني بامل�رضق، فاأر�صل 

اأو ين�صخه اأحد منهم..... وكان له وّراقون باأقطار  قبل اأن يظهر الكتاب لأهل العراق، 

البالد ينتخبون له غرائب التواليف، ورجال يوجههم اإىل الآفاق عنها. ومن وراقيه ببغداد 

حممد بن طرخان، ومن اأهل امل�رضق والأندل�ص جماعة. وكان مع هذا كثري التهمم بكتبه، 

اإل وله فيه قراءة  والت�صحيح لها، واملطالعة لفوائدها، وقّلما جتد له كتابًا كان يف خزانته 

ونظر، من اأّي فنٍّ كان من فنون العلم: يقروؤه ويكتب فيه بخطه - اإما يف اأوله اأو اآخره اأو 

يف ت�صاعيفه - ن�صب املوؤلف ومولده ووفاته والتعريف به، ويذكر اأن�صاب الرواة له، وياأتي 

من ذلك بغرائب ل تكاد توجد اإل عنده، لكرثة مطالعته وعنايته بهذا الفن. وكان موثوقًا 

به ماأمونًا عليه، �صار كل ما كتبه حّجة عند �صيوخ الأندل�صيني واأئمتهم، ينقلونه من خطه 

 .(1(
ويحا�رضون به«

الفل�صفة  اإل علمي  بالعلوم غايتها، ومل يّطرحوا  العلم عندهم فقد بلغت عنايتهم  واأما 

والتنجيم، فلم ُيعن بهما اإل اخلا�صة الذين بلغوا فيهما مبلغًا عظيمًا، وغالبًا ما كانت العاّمة 

عندهم تطلق لقب زنديق على �صاحبهما، واإن اأ�صابته �صبهة فرمبا رجموه اأو قتلوه قبل اأن 

 .
(2(

ي�صل خربه اإىل ال�صلطان

وتف�صري  ورواية  من حديث  الدين  علوم  كان  الأندلــ�ص  يف  انت�صــاراً  العلــوم  واأكــرث 

وفقه، وكان للقب الفقيه عندهم جاللة وجاه، ورمبا اأطلقوا هذا اللقب على الأمري تعظيمًا 

له. 

 .
(3(

وقد األَّف اأهل الأندل�ص الكتب الكثرية يف العلوم الدينية

)1) احللة ال�صرياء 200/1.

)2) نفح الطيب 211/1. 

)3) انظر ر�صالة ابن حزم يف كتاب ف�صائل الأندل�ص 12.
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 .
(1(

العاّمة التاأليف فيه ول�صيما كتب املختارات، واملعارف  واأّما يف الأدب؛ فقد كرث 

وكذلك الأمر بالن�صبة للغة والنحو، ويف التاريخ برع الأندل�صيون يف تدوينه، وكان اأكرثهم 

. وكان لهم حظٌّ وافر يف علوم الطب 
(2(

�صهرة ابن حيان �صاحب كتابي املقتب�ص واملتني

بالعلوم  للتزود  اأوربة  حمّج  قرطبة  اأ�صبحت  حّتى  وغريها،  والفالحة  والكيمياء  والأدوية 

واملعارف. 

ة،   خا�صَّ
ّ
 عامة، وال�صامي

ّ
ا ال�صعر الأندل�صي فقد كان يف بدايته �صورة لل�صعر امل�رضقي واأمَّ

ولكن اأهل الأندل�ص يف عهد الإمارة واخلالفة املروانية اأرادوا اخلروج من عباءة التبعّية يف 

اأدبهم؛ حماولني التميز والتفرد، غري اأن كثرياً من امل�صارقة مل يروا يف الأدب الأندل�صي اإّل 

فرعًا للم�رضق. 

واحلق اأّن البحث عن جوانب الفرتاق بني الأدبني و�صوًل اإىل متايزهما؛ اإمنا هو ع�صف 

وجور لكليهما، فهل ينبغي ل�صاقيتني افرتقتا عن نبع واحد؛ اأن تاأتي كلُّ واحدة منهما مباء 

خمتلف؟! 

ملوكهم وجاهة،  ولل�صعراء من  له حظٌّ عظيم،  فال�صعر عندهم  اأمر؛  من  يكن  ومهما 

ولهم عليهم حّظ ووظائف، واملجيدون منهم ين�صدون يف جمال�ص عظماء ملوكهم املختلفة، 

ويوّقع لهم بال�صالت على اأقدارهم، اإل اأن يختّل الوقت ويغلب اجلهل يف حني ما، ولكن 

هذا الغالب. واإذا كان ال�صخ�ص بالأندل�ص نحوّيًا اأو �صاعراً؛ فاإّنه يعظم يف نف�صه ل حمالة ، 

 .(3(
وي�صخف ويظهر الُعْجب، عادٌة قد جبلوا عليها

وهكذا فاإنَّ اأهل الأندل�ص كانوا اأرباب ح�صارة وعلم و�صعر واأدب ، واأ�صبحوا مناراً 

تهتدي به الأمم، ول�صيما اأوربة يف القرون الو�صطى. 

 

)1) انظر تاريخ الفكر الأندل�صي 169 وما بعد. 

)2) امل�صدر ال�صابق 208.

)3) نفح الطيب 212/1.
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ل الف�سل الأوَّ

اِدُر �ِسْعِر بَِني َمْرَواَن وتَوِثيُقُه َم�سَ
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اإنَّ درا�صة �صعر بني مروان درا�صة علميَّة موثَّقة؛ حتتاج قبل كل �صيء اإىل معرفة امل�صادر 

التي اأُِخَذ عنها هذا ال�صعر، فمعلوٌم اأنَّ هذا املجموع مل يعتمد على ن�صخة خطيَّة من �صنع 

من اهتمَّ ب�صعر هذه الأ�رضة من علمائنا الأقدمني، واإمّنا �صنعُتُه وا�صتخرجُته من الباقي املتفرق 

يف بطون الكتب املختلفة. 

م�صادره،  يف  النظر  من  وفنّيًا  مو�صوعّيًا  ال�صعر  هذا  بدرا�صة  البدء  قبل  فالبدَّ  ولذلك 

ثمَّ  ومن  منه،  حفظْتُه  الذي  واملقدار  ومناهجها،  وم�صنفيها  وع�رضها  اأهّميتها،  وتبيني 

التماح ال�صياع الذي طال �صعر هذه الأ�رضة. 

اأوًل على تدوين �صعرهم قدميًا، واأ�صباب �صياع هذا املجموع  اأقف  امليدان  ويف هذا 

اإىل  بعدها  اأنتقل  ثم  املعا�رضين،  الباحثني  ِمن  �صعرهم  َمْن جمع  على  ُج  اأُعرِّ ثّم  ال�صعري، 

الإ�صارة  اإىل  اإ�صافة  الدرا�صة،  هذه  �صعرهم يف  م�صادر  مبيِّنًا  ال�صعر؛  هذا  عملي يف جمع 

لل�صعر ال�صائع منه. 

واأقف ثانيًا عند توثيق ما جمع من هذا ال�صعر، للنظر فيما ا�صطرب الن�صب فيه اإىل �صعراء 

بني مروان وال�صعراء الآخرين، ف�صاًل عن ال�صعر املختلف عليه بني بني مروان اأنف�صهم.
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اِدُر �ِسْعَر بَني َمْرَوان اأوًل: َم�سَ

1- تدوين �سعرهم قدمياً: 

والأدباء،  املوؤرخني  باهتمام   - امل�صارقة  لدى  ول�صيما   - واأدبهم  امللوك  �صعر  ا�صتاأثر 

فعمدوا اإىل تقييده، وترتيبه، واإخراجه اإىل النا�ص يف اأف�صل حال؛ ملا للملوك والأمراء من 

عر رونقًا، وتك�صوه اأبهًة. ولي�ص بخاٍف قول الثعالبي  مكانة وهيبة وجاللة، ُت�ْصِبُغ على ال�صِّ

ُة امللك، وعليها رونق ال�صدق،  يف كالم امللوك: »وكلماتهم قالئل اإل اأّنها قالئد، معها ِعزَّ

.
(1(

ومعها �صيماء املجد«

اأن ظهر كتاٌب  تنتظم وُتَتناقُل، فبعد  امليدان  التواليف يف هذا  اأخذت  ومن هذا الأمر 

، تنبََّه الأدباء على هذا الأمر، فاأخرج اأبو بكر 
(2(

لبن املعتز )296هـ) يخت�صُّ باأ�صعار امللوك

ى )الأوراق)، واأفرد جزءاً منه لأ�صعار خلفاء بني العبا�ص.  ال�صويلُّ )335هـ) كتابه امل�صمَّ

بابن  املعروف  مغيث  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  من  الطلب  اإىل  امل�صتن�رض  احلكم  دفع  مّما 

والأندل�ص،  امل�رضق  يف  اأميَّة  بني  ب�صعر  يخت�صُّ  ال�صويلِّ  لكتاب  نظري  اإخراَج  ؛ 
(3(

ار ال�صفَّ

ولأهمّية العنوان وموافقته هذا البحث نبداأ احلديث عنه. 

كتاب اأ�سعار اخللفاء من بني اأميَّة: 

اأراد احلكم امل�صتن�رض  ة هذا الكتاب، فقال: »ملا  القا�صي يون�ص بن عبد اهلل ق�صّ روى 

غزو الروم �صنة اثنتني وخم�صني وثالثمئة، تقدم اإىل والدي بالكون يف �صحبته، فاعتذر 

ب�صعف يف ج�صمه، فقال امل�صتن�رض لأحمد بن ن�رض: قل له: اإن �صمن اأْن يوؤلِّف يف اأ�صعار 

اأعفيته من  العبا�ص؛  بني  اأ�صعار خلفاء  ال�صويلِّ يف  مثل كتاب  والأندل�ص  بامل�رضق  خلفائنا 

)1) اآداب امللوك 63.

)2) وفيات الأعيان 77/3. والكتاب مفقود مع ما �صاع من تراث العرب. 

ار: اأديب �صاعر، م�صهور بالتدّين والتوا�صع، وكان اأثرياً عند احلكم امل�صتن�رض. تويف �صنة )352هـ)، وامل�صتن�رض  )3) ابن ال�صفَّ

غائب يف غزاته. جذوة املقتب�ص 393/1. وال�صلة 378/1. والوايف بالوفيات 474/17 ، ونفح الطيب 174/5. 
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الغزاة، فخرج اأحمد بن ن�رض اإليه بذلك، فقال: اأنا اأفعل ذلك لأمري املوؤمنني اإن �صاء اهلل، 

قال: فقال امل�صتن�رض: اإن �صاء اأن يكون تاأليفه له يف منزله فذلك اإليه، واإن �صاء يف دار امللك 

املطّلة على النهر فذلك له، قال: ف�صاأل اأبي اأن يكون ذلك يف دار امللك، وقال: اأنا رجل 

مورود يف منزيل، وانفرادي يف دار امللك لهذه اخلدمة اأقطع لكل �صغل، فاأُِجيب اإىل ذلك، 

وَكُمَل الكتاب يف جمّلد �صالح، وخرج به اأحمد بن ن�رض اإىل احلكم امل�صتن�رض، فلقيه باملجلد 

 .
(1(

بطليطلة، ف�رُضَّ احلكم به«

وذهب   .
(2(

اأميَّة« بني  من  اخللفاء  »�صعر  و�صّماه  ُب�صكوال  ابن  الكتاب  هذا  َذَكَر  وقد 

ثّم و�صفه بقوله: »وجاء به يف جملد  اأميَّة«،  ا�صم الكتاب هو »�صعر بني  اأنَّ  اإىل  ال�صفدي 

واحد«. ومل يزد اأحد يف و�صف حمتواه، اأو طريقة �صنعته، فظلَّ هذا العمل مقيَّداً يف ب�صع 

كلمات ذكرتها اأربعة م�صادر. 

وهذا الأمر يدعو الباحث اإىل التدّبر يف اأمر الكتاب، فاإْن يكن حاُله حاَل غريه من كتبنا 

هر وحجبته عنَّا؛ فاإنَّ امل�صتغرب هو خمول ذكره يف امل�صادر  الرتاثية، اإذ اأملَّت به عوادي الدَّ

الأندل�صّية خا�صة، والإ�صالميَّة عاّمة، فهو مل يرَق مل�صتوى نظريه امل�رضقي �صهرًة، ومل ينت�رض 

بني اأهله، ف�صاًل عن �صائر النا�ص. 

وللوقوف على تف�صري هذا الأمر هناك اآراء ثالثة، قد يكون اأحدها �صببًا يف �صياع هذا 

الكتاب، وعزوف القدماء عن ذكره، وهي: 

العاّمة،  اإىل  ليخرجه  انت�صاخه  الكتاب على مكتبته، وعدم  امل�صتن�رض  1-  َوْقُف احلكم 

وما يع�صد هذا الراأي عدم اإ�صارة جميع من ذكره من املوؤلفني اإىل روؤية هذا الكتاب، 

اأو الوقوف عليه. وكذلك مل اأقف على اأي م�صدر نقل عنه، اأو اأ�صار اإليه باأمر ما، 

املوؤلِّف،  ابن  القا�صي يون�ص بن عبد اهلل؛ وهو  واإمنا جاء خربه وو�صفه عن طريق 

ثني  ثني اأبو حممد علي بن اأحمد، قال: حدَّ فعبارة احُلَمْيدي وا�صحة اإذ قال: »حدَّ

)1) جذوة املقتب�ص 393/1. 

)2) ال�صلة378/1.
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اأبو الوليد يون�ص بن عبد اهلل القا�صي، قال: ملا اأراد امل�صتن�رض... اخلرب«. فُيْلَمُح من 

هذا اخلرب اأن القا�صي يون�ص مل يكن ميلك ن�صخة من كتاب والده، اإذ ذكر اأنه بعد 

به. ول  ف�رُضَّ  فلقيه بطليطلة  اإىل احلكم،  اأحمد بن ن�رض  به  تاأليفه خرج  الفراغ من 

يخفى اأّن كثرياً من علماء الأندل�ص كانوا يطالعون كتب احلكم، ويعتنون بتعليقاته 

عليها، ويطرزون كتبهم بها. 

       فقد ذكر ابن الأبَّار: »وكان مع هذا كثري التهمم بكتبه، والت�صحيح لها، واملطالعة 

اأّي فن  فيه قراءة ونظر، من  اإل وله  له كتابًا كان يف خزانته  لفوائدها، وقلَّما جتد 

كان من فنون العلم: يقروؤه ويكتب فيه بخطه - اإّما يف اأّوله اأو اآخره اأو ت�صاعيفه 

- ن�صب املوؤلِّف ومولده ووفاته والتعريف به، ويذكر اأن�صاب الرواة له، وياأتي من 

الفن، وكان  بهذا  وعنايته  مطالعته  لكرثة  عنده،  اإل  توجد  تكاد  بغرائب ل  ذلك 

به ماأمونًا عليه، �صار كّل ما كتبه حجة عند �صيوخ الأندل�صيني واأئمتهم،  موثوقًا 

 .(1(
ينقلون من خطه ويحا�رضون به «

       وقد اأ�صار بعد هذا الكالم اإىل اأنه اجتمع لديه جزء مفيد من تعليقات احلكم بخط 

 .
(2(

ة يده، وراآها ت�صتمل على فوائد جمَّ

       فاإذا كان العلماء يحتفون بتقييدات احلكم وحوا�صيه؛ فمن باب اأوىل اأن ينقلوا كالمه 

وتعليقاته على اأ�صعار اأجداده، ولكن هذا الأمر مل يحدث، وهذا ما جعل الغمو�ص 

يكتنف اأمر هذا املجموع ال�صعري، فظلَّ الكتاب جمهول العني، نادر الذكر. 

اأبي  بن  املن�صور  احلاجب  ت�صلَّم  امل�صتن�رض  وفاة  فبعد  الأوىل:  احلكم  خزائن  2-  نكبة 

عامر اأمور الدولة نيابة عن ه�صام املوؤيّد، وعمد اإىل كتب احلكم، فاأخرج منها علوم 

 خال الّطب واحل�صاب، واأمر باإتالفها، فاأحرق بع�صًا منها، ودفن البع�ص 
(3(

الأوائل

)1) احلّلة ال�صرياء 202/2.

اإح�صان عبا�ص يف كتابه ع�رض �صيادة  اإىل موا�صع بع�صها  اأ�صار  )2) هناك عدد من تقييداته منثورة يف بطون الكتب، وقد 

قرطبة 64. 

)3) املراد بعلوم الأوائل: الفل�صفة وعلم الكالم وما اإىل ذلك. 
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الآخر يف بئر، وهيل عليه الرتاب، ومل ينُج من هذه الكتب اإّل القليل، وعّلل بع�صهم 

العلوم،  هذه  مثل  تبغ�ص  كانت  التي  العاّمة  من  التقرب  يف  برغبته  املن�صور  فعلة 

اأ�صعار  كتاب  حظ  ولعل  الأندل�صيني،  نفو�ص  يف  احلكم  مكانة  من  للنيل  وحماولة 

اخللفاء من بني اأميَّة قد جاء به اإىل يدي املن�صور، فواراه يف جملة الكتب املختلفة، 

ل مفاخر بني اأميَّة واأدبهم، فهو الذي تتبع النابهني وذوي  ليتخل�ص من كتاب ي�صجِّ

ة من بني مروان بالقتل اأو الت�صييق، حّتى يخلو له وجه الأندل�ص، فال غرابة اإْن  الهمَّ

األقى هذا الكتاب يف غيابة الن�صيان. 

3-  نكبة خزائن احلكم الثانية: اإْن ُقيِّ�َص لكتاب اأ�صعار اخللفاء من بني اأميَّة اأن َي�ْصَلم من 

املن�صور؛ فقد جاءته غائلة اأخرى، كانت القا�صمة واملبرية، فبعد اأن طبقت الفتنة 

اأهل قرطبة، فدخلوها واأعملوا فيها النهب والتدمري،  الآفاق، وتغلب الرببر على 

علم  باندثارها  فذهب  والغوغاء،  العابثني  اأيدي  من  احلكم وكتبه  َت�ْصلم خزائن  مل 

كثري. 

       ومّما ل�صك فيه اأنَّ هذا الكتاب - لو و�صلنا - ُيَعدُّ اأهمَّ امل�صادر واأحّقها بالرجوع 

اإليه، والنتفاع مبجموعه.

كتاب احلدائق: 

ار خّطة كتابه ال�صابق يف تقفي �صعر اخللفاء  اإن كان احلكم امل�صتن�رض قد ر�صم لبن ال�صفَّ

)1) اأن ي�صّمن كتابه امل�صّمى )احلدائق)�صعر بني 
من بني اأميَّة؛ فاإنَّه اأوحى لبن فرج اجليَّاين

مه ابن فرج  مروان يف الأندل�ص، ولي�ص اأدلَّ على هذا التوجيه من العتذار املبطن الذي قدَّ

للحكم؛ على تق�صريه يف ا�صتق�صاء �صعر املروانيني؛ اإذ قال ابن الأبار: »وقراأت يف كتاب 

)1) هو اأحمد بن حممد بن فرج اجلياين الأندل�صي، يكنى اأبا عمرو، وقد ين�صب اإىل جده، فيقال اأحمد بن فرج، وهو وافر 

الأدب، كثري ال�صعر، معدود يف العلماء وال�صعراء، األَّف كتاب احلدائق للحكم امل�صتن�رض، وله كتاب املنتزين القائمني 

بالأندل�ص واأخبارهم. وقد �صجنه احلكم يف اآخر عهده، وقيل مات يف �صجنه. انظر الوايف بالوفيات 77/8، ومعجم 

الأدباء 157/2. 
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احلدائق لبن فرج قوله - بعد اإيراده جملة من اأ�صعار اخللفاء الأموية -: وهم يجلُّون عن 

ال�صعر اأقدارهم، كما يرتفعون عن اأن يروى عنهم اأو يوؤخذ من اأقوالهم، واإمنا ينب�صطون به 

يف �رضائرهم، فلي�ص يظهر عليهم منه اإّل ال�صاذ القليل؛ ولعلَّ ما �صقط عنا اأف�صل مّما �صقط 

اإلينا. 

فاأّما اأمري املوؤمنني امل�صتن�رض باهلل - اأطال اهلل بقاءه - فهو فوق اأن يعلن به، اأو ين�رض ا�صمه 

عليه، ولعل له منه ما ل نعرفه، فاأما الأدوات التي يقال بها، بل التي يحتاج كل علم اإليها، 

.
(1(

فهي معه باأزيد مّما كانت لأحد قبله، اأو تكون لأحد بعده«

ويع�صد كالم ابن الأبار راأي جامع �صتات كتاب احلدائق اإذ قال: »ويت�صح ملن يقراأ هذا 

الباقي من )احلدائق): اأنَّ تاريخ الأدب يف الأندل�ص قد فقد الق�صائد واملقطوعات الكثرية 

. فلو و�صلنا هذا الكتاب لكان ديوانًا 
(2(

الغزيرة، التي اأن�صدها خلفاء بني اأميَّة واأمراوؤهم«

اأو نواة طيبة لديوان بني مروان يف الأندل�ص. ويعتقد اأنَّ ابن فرج قد اأفرد بابًا اأو اأكرث ل�صعر 

هرة لبن داود الأ�صبهاين ذكر فيه مئتي  الأ�رضة املروانية، فكتابه الذي عار�ص به كتاب الزَّ

باب، يف ُكلِّ باب مئتا بيت؛ لي�ص منها باب ذكره ابن داود، رغم اأنه اأورد مئة باب، ويف 

.
(3(

كلِّ باب مئة بيت

بني  اأدب  يكون  اأميَّة،  بني  من  اخللفاء  اأ�صعار  كتاب  و�صابقه  احلدائق  كتاب  وبفقدان 

يعطي �صورة جيدة عن  �صعرهم  �صلم من  ما  اأنَّ  به، غري  ي�صتهان  ل  فقد جزءاً  قد  مروان 

�صاعريتهم واأدبهم الرفيع. 

2- تدوين �سعرهم حديثاً: 

انتقلت حفاوُة القدماء وعنايُتهم ب�صعر اخللفاء والأمراء من بني مروان اإىل املحدثني، 

)1) احلّلة ال�صرياء 205/2.

)2) احلدائق واجلنان 21. وقد جمع الدكتور حممد ر�صوان الداية �صتات كتاب احلدائق من بطون الكتب، ورّتبها هجائيًا 

من دون اأن يلتزم نهج ابن فرج. 

)3) انظر املطرب 4.
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فتتابع نفر من العلماء والباحثني على جمع �صعرهم و�صبطه. 

اإذ   ،
(1(

ال�صعراء) )امللوك  عنوان  للدكتور جربائيل جبور حتت  عاّمة  بدرا�صة  الأمر  فبداأ 

بني  اإىل  العبَّا�ص، والفاطميني، و�صوًل  بامل�رضق، وبني  اأميَّة  بني  ت�صمنت �صعر اخللفاء من 

مروان وملوك الطوائف يف الأندل�ص. 

)الأمراء  بعنوان  تاريخية  درا�صة  فاأخرج  الطريق،  بي�صون  اإبراهيم  الدكتور  وتابع 

، ولغلبة اجلانب التاريخي فيها 
(2(

الأمويون ال�صعراء يف الأندل�ص - درا�صة يف اأدب ال�صلطة)

على الناحية الفنية والأدبية؛ مل اأب�صط الكالم - على اأهمّية الدرا�صة و�َصْبِقها - يف حمتواها 

وطريقة �صنعها. 

الأدبية  اآثارهم  الأندل�ص -  اأميَّة يف  )بنو  اأول درا�صة جامعّية جاءت حتت عنوان  ويف 

الأندل�ص،  اأميَّة يف  لبني  �صعري  اأول جمموع  العزيز اجلربي  م عبد  قدَّ  
(3(

جمُعها وحتقيُقها)

و�صيفرد احلديث فيه مع عمل الدكتور ال�صيد عمارة، الذي اأخرج كتابًا بعنوان )�صعر بني 

 .
(5(

؛ وهو عمل متمم ملا قد بداأه من جمع �صعر بني اأميَّة يف امل�رضق
(4(

اأميَّة يف الأندل�ص)

)ال�صعراء  بعنوان  حتليلّية  فنيَّة  درا�صة  �صارب  اأبو  فتحي  م�صطفى  الدكتور  اأجنز  واأخرياً 

اإىل  اإ�صارته  والتحقيق، رغم  اجلمع  الدرا�صة دون  ق�رضها على   
(6(

الأندل�ص) املروانيون يف 

مهمني  عملني  يذكر  اأن  املرء  ين�صى  ول  �صنوات!  �صت  قرابة  املادة  ا�صتغرق يف جمع  اأنَّه 

�صعره  الذي جمع  الطليق  ال�رضيف  هو  الأول  مروان:  بني  من  ُمكرثين  ب�صاعرين  ا  اخت�صَّ

اإميليو غر�صية غومث، وترجمه للعربية الدكتور الطاهر مكي حتت عنوان )مع  واأخرجه 

)1) �صدر كتاب امللوك ال�صعراء �صنة 1981م، عن دار الآفاق اجلديدة، بريوت. 

)2) �صدر الكتاب �صنة 1986م، عن دار النه�صة العربية، بريوت. 

)3) ر�صالة اأُعدت لنيل درجة كفاءة البحث العلمي باإ�رضاف الدكتور جمعة �صيخة، ونوق�صت �صنة1991م، يف جامعة تون�ص 

الأوىل.

)4) �صدر الكتاب يف عام 1995م. 

)5) اأ�صدر كتابًا بعنوان �صعر خلفاء بني اأميَّة: حتقيق ودرا�صة، �صنة 1988م. 

)6) �صدر الكتاب �صنة 1999م عن دار املفردات، الريا�ص. وقد اأغفل الكاتب يف حديثه عن اأعمال من �صبقه عملي اجلربي 

وعمارة. 
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�صعراء الأندل�ص واملتنبي - �صري ودرا�صة). والثاين هو القا�صي ابن لبَّال ال�رضي�صي؛ وهو من 

�صنع الدكتور حممد بن �رضيفة. ولأهمّية املجموع ال�صعري وكونه اأكرث ات�صاعًا و�صموًل، 

نبداأ احلديث عنه من خالل عملي اجلربي وعمارة. 

بنو اأميَّة يف الأندل�س - اآثارهم الأدبية: 

عمله  جاء  وقد  جامعي،  بحث  اإطار  يف  ـ  يها  ُي�صمِّ كما  ـ  املدونة  هذه  اجلربي  اأخرج 

فنية  بدرا�صة  للمجموع  د  ثمَّ �صبطها وحتقيقها، ومهَّ يها،  املادة وتق�صّ على جمع  مقت�رضاً 

اأغرا�ص بني مروان ال�صعرية، م�صافًا  عجلى مل تزد على خم�ص وثالثني �صفحة؛ تناولت 

اإليها بع�ص الإح�صائيات املفيدة. 

خم�صة   (955( اإليه  تو�صل  ما  جمموع  فكان  م�صدراً،  وع�رضين  اأربعة  على  واعتمد 

ا عدد القطع فكان )231)  وخم�صني وت�صعمئة بيت، وعدد �صعرائه )60) �صتون �صاعراً، واأمَّ

اإحدى وثالثني ومئتي قطعة. 

واإن يكن يل راأي يف هذا العمل ف�صاأقف على مدونته، واأعر�ص ملا جاء به من �صعر، 

وتراجم لل�صعراء، ومقدار تق�صيه للم�صادر ومتحي�ص ما فيها. 

واحدة  وامراأة  رجاًل،  وخم�صون  ت�صعة   (59( اأنهم  ذكر  فقد  ال�صتني،  ب�صعرائه  واأبداأ 

اأمكنه ذلك - ويف هذا  التّثبت من ن�صبهم - ما  امل�صتكفي، وقد حاول   وّلدة بنت 
ّ
هي

قال: »وقد عرثنا يف امل�صادر التي اعتمدناها على عدد كبري مّمن ثبت عندنا انت�صابهم اإىل 

ته وهنت، وجانبه التوفيق يف اآخر  )1). غري اأنَّ همَّ
الأمويني، وتاأّكدت ن�صبة الأ�صعار اإليهم «

�صاعرين - على قّلة املطمع فيهما - فوهم فيهما وهمًا بيِّنًا ل خفاء فيه، فاأدخل اثنني من 

موايل بني مروان يف جملتهم، وهو القائل: »عند التدقيق، يتبني اأن الكثري منهم لي�صوا من 

اإّل  ا اكت�صبوا هذا النت�صاب بالولء، لذلك وجب ا�صتبعادهم، فلم نبِق  اأموي، واإمنَّ اأ�صل 

)1) بنو اأمية يف الأندل�ص 8.
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 .
(1(

جماعة الأمراء واخللفاء واأبناءهم، واآخرين ل ميكن اأن يخامرنا ال�صكُّ فيهم«

 
(2(

ج الأموي ل الذي حمل رقم )59) هو اأحمد بن حممد بن اأبي اخلليل مفرِّ وال�صاعر الأوَّ

 .
(3(

ومية« اب وبابن الرُّ وذكر يف ترجمته: »ولد �صنة 561هـ ويعرف بابن ُفْرتون وبالَع�صَّ

والغريب اأنَّ اجلربي مل يقراأ ال�صم جيداً، فلو جاوز كلمة الأموي لتوقف عن قراءته، 

الأموي  ج  ُمَفرِّ اخلليل  اأبي  بن  بن حممد  »اأحمد  يقول:  فالن�ص  بني مروان،  واأخرجه من 

بذلك،  د  وتفرَّ جعفر  اأبا  ُفْرتون  ابن  وكنَّاه  العبا�ص،  اأبا  ُيكنى  اإ�صبيلية،  اأهل  من  مولهم، 

 .
(4(

ومية، وهي اأ�صهرهما واأل�صقهما به« اب، وابن الرُّ ُيعرف بالَع�صَّ

وعلى اأّي حال ف�صعره لي�ص بذي بال، ومل ُيثبت له اإل قطعتني يف خم�صة اأبيات. 

ا ال�صاعر الثاين الذي حمل رقم )60) فهو ابن ُبْرطال، وا�صمه اأحمد بن حممد بن  واأمِّ

علي الأموي، وجاءت ترجمته يف الدرا�صة كالآتي: »ُكنيته اأبو جعفر ويعرف بابن ُبْرطال، 

�صنة  تويف  مب�صجدها،  واإمامًا  لغرناطة  قا�صيًا  اأ�صبح  ثّم  التوثيق،  ب�صناعة  يكت�صب  كان 

. ومنها تر�صح اأمور عّدة، اأولها اأن هذه الن�صبة ل تثبت اأمويته، فال وجود لن�صٍّ 
(5(

750هـ«

�رضيٍح بذلك، ول رفع ل�صان الدين ن�صبه اإىل اأحد من بني اأميَّة )مروان)، وثانيهما اأنَّ يف 

الرتجمة ما يوحي بخالف الأموية، فقد ذكر ل�صان الدين يف م�صتهل ترجمته: »اأ�صله من 

�ص ن�رض ح�صن ُمْنِتما�ص من �رضقي مالقة، من بيت  قرية تعرف بحارة البحر، من وادي طرُّ

بيوتات  اإىل  بها عروق، و�صاهروا  لهم  جت  فتو�صَّ اإىل مالقة،  �صلفه  خري واأ�صالة، وانتقل 

. ففي قوله: »من بيت خري واأ�صالة«، وقوله: »و�صاهروا اإىل بيوتات نبيهة« اإ�صارة 
(6(

نبيهة«

اإىل عدم اأّولّيتهم، وكان منهج ل�صان الدين يف تراجمه اأن يذكر بعد ن�صب املرتجم له اأ�صله 

)1) بنو اأمية يف الأندل�ص 9. 

)2) بنو اأمية يف الأندل�ص 160، وفيه نقل الرتجمة عن الإحاطة 207/1. 

)3) بنو اأمية يف الأندل�ص 160.

)4) الإحاطة 207/1. وانظر تكملة ال�صلة، الهرا�ص 107/3، والوايف بالوفيات 45/8.

)5) بنو اأمية يف الأندل�ص 161. 

)6) الإحاطة 171/1. وانظر ترجمته يف الكتيبة الكامنة125، واملرقبة العليا 148. 
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وقبيلته، ومن كان اأول من دخل منها اإىل الأندل�ص حتت عنوان )اأولّيته)، ويف اإغفاله ذكر 

لت�صل  ارتقائها  الأ�رضة، وعدم  على خمول هذه  دليل  ُبْرطال:  ابن  ترجمة  الأمر يف  هذا 

 .
(1(

للن�صب الأموي اأو القر�صي

م: فاإّن يف الأندل�ص من عرف بابن ُبْرطال، وتواَرَث اللقب من بعده  واإ�صافة اإىل ما تقدَّ

 بن�صب �رضيح، اإذ قال احُلَمْيدي يف حديثه عن احلاجب املن�صور: »كان 
ٌّ

اأبناوؤه، وهو متيمي

ه متيمية. وهي بريهة  املن�صور اأبو عامر حممد بن اأبي عامر، معافري الن�صب من حمري، واأمُّ

.
(2(

بنت يحيى بن زكريا التميمي املعروف بابن ُبْرطال«

ُبْرطال، وكان حريًّا  ابن  ن�صب  من  ريبة  املرء يف  الأمور جتعل  اجتمعت هذه  ما  واإذا 

ثالثة  فله  �صعره،  املطمع يف  قلَّة  عن  ف�صاًل  وتقية،  احرتازاً  اأميَّة  بني  من  اإخراجه  باجلربي 

اأبيات يف قطعة واحدة. 

ا تراجم بقية �صعراء بني اأميَّة )مروان)؛ فقد تفاوتت خدمًة، فهي تق�رض فال تزيد عن  واأمَّ

. وكلتا احلالني 
(3(

ب�صع كلمات، وتطول لت�صل اإىل ثمانية اأ�صطر، ويف الّنادر تنَعِدُم الرتجمة

الرتجمة،  اأف�صد  نق�ص  الآخر  البع�ص  واأ�صاب  بع�صها،  اأثناء  يف  خلل  اعتورها  الأْوليني 

و�رضفها عن حقيقة املرتجم له، و�صاأعر�ص لبع�ص الأمثلة ل على �صبيل احل�رض: 

1- �صعيد بن ه�صام: جاءت ترجمته: »هو �صعيد بن ه�صام ابن حبيب دّحون - الذي 

�صبق ذكره - عا�ص يف القرن الثالث، وكان عاملًا فقيهًا« ومعلوم اأن �صعيداً قد عا�ص يف زمن 

الفتنة، وات�صل بالقا�صي ابن حمدين، وكانت وفاته قريبة من �صنة )540هـ)، اأي يف القرن 

 .
(4(

ال�صاد�ص

اأولّية ابن مفّرج الأموي-  اأّولّية« الإحاطة 153/1، ويف  اأولّية ابن فركون القر�صي: »وكفى بالن�صب القر�صي  )1) جاء يف 

ه اأحد اأطباء قرطبة، وكان قد تبّناه، وعن موله اأخذ  الذي �صبق ذكره - جاء: »قال القا�صي اأبو عبد اهلل: كان والد جدِّ

علم النبات« الإحاطة 207/1. وانظر يف مثل هذه اخلطة ترجمة اأحمد بن عبد امللك بن �صعيد. الإحاطة 214/1. 

اج يف هذا ال�صاأن.  )2) جذوة املقتب�ص 132/1. ويذكر احُلَمْيدي بعدها بيتني لبن درَّ

)3) بنو اأمية يف الأندل�ص 63، 78، 94.

)4) انظر الإحاطة 171/1، والكتيبة الكامنة 125، واملرقبة العليا 148. وانظر ترجمته و�صعره يف الديوان 556. 
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2- حممد بن عبد امللك بن عبد الرحمن الّنا�رض: واأ�صار اجلربي يف ترجمته اإىل مقتله، 

. ومل ي�رض الباحث اإىل م�صدره الذي 
(1(

ه امل�صتن�رض باهلل خوفًا على ملكه« فقال: »وقد قتله عمُّ

اأخذ عنه ، ومل اأعرث على هذا اخلرب يف اأيٍّ من امل�صادر. 

ر على اأبعد مدى �صنة 366هـ؛ اأي:  يبة، اإذ اإنَّ وفاته تقدَّ ه الرِّ وهذا الأمر ـ اإن �صحَّ ـ تلفُّ

زمن وفاة احلكم امل�صتن�رض، ومعلوم اأنَّ اخلليفة املرت�صى- وهو عبد الرحمن بن حممد بن 

نحو  كان  �صنَّه  اأنَّ  اإىل  الدين  ل�صان  اأ�صار  وقد  409هـ،  �صنة  وفاته  حتققت  قد  امللك-  عبد 

�َص  ، وعلى هذا تكون ولدته �صنة 369هـ، وهو ل يتفق مع مقتل والده الذي اْفرُتِ
(2(

اأربعني

اأنَّه وقع قبل ثالث �صنوات، فكيف اإن ُقتل قبل هذا التاريخ ؟! 

3- اأحمد بن عبد امللك: فقد ن�صبه اجلربي، فقال: »هو اأحمد بن عبد امللك بن اأبان بن 

، وجاءت هذه الن�صبة 
(3(

اخل« حممد بن مروان بن عبد امللك بن ه�صام بن عبد الرحمن الدَّ

ت�صحيحًا - يف زعمه - خلطاأ اإح�صان عبا�ص؛ يف ترجيح كون الأبيات املن�صوبة لأحمد 

املرواين عائدة اإىل اأحمد بن �صليمان بن اأحمد. 

 بن 
(4(

وال�صواب اأن ال�صاعر املذكور هو اأحمد بن عبد امللك بن عبد اهلل بن عبد امللك

العبا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عمر بن مروان بن احلكم. 

والدليل على هذا املذهب تاأكيد ابن حزم اأنه القائل: 

عا دَّ تَ�سَ َقْلِبي  فيَك  �َسْملي  ْدِع  �سَ َعـا)))على  التَّوجُّ بْــدي  اأُ ِمْنَك  حــاٍل  اأيِّ  ففي 

اأحمد بن عبد امللك بن  اليتيمة، وا�صمه فيها  اأبيات له يف  البيت �صمن  وقد جاء هذا 

ى اإىل  ِبِه وقوله البيت: اأدَّ . وَجْزُم ابن حزم يف َن�صَ
(6(

مروان، وكذا يف جذوة املقتب�ص والبغية

)1) بنو اأمية يف الأندل�ص 97.

اها بقليل. )2) الإحاطة 467/3. وكالمه يوحي باأنَّه قارب الأربعني اأو تخطَّ

)3) ذكره ابن حزم، وقال: »هو يف جملة العامة« جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)4) جمهرة اأن�صاب العرب 108. 

)5) جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)6) انظر الديوان 398.
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ترجيح الذي اأثبتُّه، وَدْفع الن�صبتني ال�صابقتني. 

واب يف ن�صبه، وهو�صعيد بن حممد بن العا�صي بن عمرو  4- �صعيد الَبلْينة: واأَْثَبَت ال�صَّ

ابن �صعيد بن العبا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عمر. 

بيد اأنَّه مل ي�رض من قريب ول من بعيد اإىل اختالف العلماء قدميًا يف ن�صبه وتعدد اأ�صمائه، 

واجتماعهم على لقبه )الَبلْينة) اأو )ابن َعمرون). 

وهذا اخللل دفع جمموع الَبلْينة اإىل اأن يت�صاءل كثرياً، على الرغم من اأنَّ الباحث اأخذ 

، ولكنه اأغفل هذا الأمر، فلم 
(1(

من م�صدرين ذكراه بقولهما: »�صعيد بن عثمان بن مروان«

ُيوفَّق اإىل خدمة هذا ال�صاعر املكرث املجيد، بل اإنَّ �صعراً كثرياً ن�صب اإىل �صعيد بن العا�صي، 

اأو �صعيد بن عمرون، اأو الَبلْينة؛ مل يثبته يف مدونته، و�صياأتي الكالم يف هذا لحقًا. 

5- املرت�صى املرواين: مل يتثبت اجلربي يف ن�صبه، فقد ذكره بالن�صبة التالية: »عبد الرحمن 

. والوهم يف قوله: حممد 
(2(

ى املرت�صى« ابن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن الّنا�رض، ي�صمَّ

، وقد 
(3(

ابن عبد اهلل بن عبد الرحمن النا�رض، و�صوابه حممد بن عبد امللك، وهو �صاعر مكرث

 .
(4(

ذكر غري م�صدر اأنَّ اثنني من اأبنائه وليا اخلالفة، اأحدهما املرت�صى

ا عبد اهلل بن النا�رض، فهو َقِتيل والده، ومل يوؤثر اأن اأحداً من عقبه َمْن َويَل اخلالفَة.  واأمَّ

6- اأحمد بن عبد اهلل املرواين )اأبو عوف القر�صي): وقد وهم الباحث يف �صاأنه باأمرين: 

الأول ن�صبه، فقال: »اأحمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن اأميَّة بن 

اأحمد بن عبد اهلل بن حممد بن  . و�صوابه: 
(5(

اخل« الدَّ الرحمن  احلكم بن ه�صام بن عبد 

عبدالعزيز بن اأميَّة بن احلكم. والثاين �صلته بال�صاعر املعروف باحلجر الياب�ص )البطر�صك)، 

)1) انظر ترجمته يف الديوان 433.

)2) بنو اأمية يف الأندل�ص 125.

)3) انظر ترجمته يف الديوان 472.

)4) انظر ترجمته وتاأكيد ن�صبه يف الديوان 489.

)5) بنو اأمية يف الأندل�ص 134، وقد اأخذ هذه الن�صبة من جمهرة اأن�صاب العرب، وحقيقة الكتاب بخالف ذلك. 
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. وهذا هو ن�ص ابن 
(1(

اإذ قال اجلربي: »اأبوه الوزير عبد اهلل بن حممد املعروف بالبطرة �صقة«

حزم الذي اأخذ عنه: »ومن ولد اأميَّة بن احلكم كان ال�صاعر املكّنى باأبي عوف؛ والوزير 

احلجر  معناه  �صقة،  بالبطرة  امللقب  عامر،  اأبي  ابن  مع  املمتحن  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد 

الياب�ص: كان ال�صاعر هو اأحمد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن اأميَّة بن الأمري احلكم، 

 .
(2(

والوزير هو عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن احلكم؛ هما ابنا عمٍّ حّلًا«

ف�صبحان اهلل! كيف يقراأ الباحث الن�ص، وهو �رضيح وا�صح ل لب�ص فيه؟! واإذا كان هذا 

هو حاله مع ن�صبه وقرابته، فال غرابة اإن مل ينتبه اإىل كنية )اأبي عوف)، وهي التي اعتمدها 

ابن الكتاين يف ت�صبيهاته، فن�صب �صبعة اأبيات اإىل اأبي عوف القر�صي. 

7- اأحمد بن ه�صام بن عبد العزيز: وجاء يف ترجمته ال�صاعر »عا�ص يف الن�صف الأول 

، وهو وهم تنفيه حوادث ترجمته، فله خرب مع القائد اأحمد بن اأبي 
(3(

من القرن اخلام�ص«

، ف�صاًل عن وليته الوليات للنا�رض، واآخر خرب عنه هو عزله 
(4(

عبدة املتوفى �صنة )305هـ)

. فال �صّحة ملا ذهب اإليه الباحث. 
(5(

عن الولية �صنة )323هـ)

8- عبيد اهلل بن املهدي: وكانت ترجمته من اأكرث الرتاجم اخت�صاراً - مع اأنَّها اأكرثها 

، ولعّل الباحث 
(6(

اإ�صكاًل- فجاءت هكذا: »ُيعرف بالأقرع، وعا�ص يف القرن اخلام�ص«

هرب من الق�صية واآثر ال�صالمة، فلم يدقِّق يف حوادثها، ومل يتبنّي حقيقة املرتجم له، والذي 

، وهو فتى مملوك 
(7(

انتحل �صخ�ص عبيد اهلل بن املهدي  
ٌّ

َدِعي اأنه  ثبت من كالم الأقدمني 

عدم  اآثرت  والإطالة  للتكرار  وجتّنبًا  الف�صيح،  بغالم  وُعرف  بالف�صيح،  املعروف  للعّطار 

)1) بنو اأمية يف الأندل�ص 134.

)2) انظر جمهرة اأن�صاب العرب 98.

)3) بنو اأمية يف الأندل�ص 136.

)4) انظر اخلرب يف ترجمته �ص 376، ويف نفح الطيب 115/5.

)5) املقتب�ص )كورنيطي) 331، 355، 376. 

)6) بنو اأمية يف الأندل�ص 137.

)7) ر�صائل ابن حزم 58/2. وجذوة املقتب�ص 649/2. وبغية امللتم�ص 727/2.
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.
(1(

اإعادة القول فيه

9- ابن ُلبَّال ال�رضي�صي: ترجم الباحث له، وذكر اأنَّه كان قا�صيًا، وويل الق�صاء مكرهًا، 

وله بع�ص التواليف منها: �رضٌح ملقامات احلريري، ومقدمة يف العرو�ص. 

واأما املاأخذ عليه فهو يف �صعره؛ اإذ وهم يف ابن لبَّال اآخر، وجمع �صعر الرجلني وجعلهما 

ل�صخ�ص واحد، ومل ينتبه اإىل اأنَّ الثاين �صاعر مّداح، انقلبت عليه ال�صنون، وخبا بريقه، واآل 

 .
(2(

اإىل حرمان وفاقة

وبعد اأن فرغت مـن تراجم �صعراء بني اأميَّة يف بحث اجلربي، اأنتقل اإىل �صعرهم حماوًل 

تق�صي ما قام به الباحث، ومقارنته بوجه عام مع ما اجتمع لدي من �صعر بني مروان. 

بلغ عدد ال�صعراء عنده )60) �صتني �صاعراً، قالوا )955) خم�صة وخم�صني وت�صعمئة بيٍت، 

يف )231) اإحدى وثالثني ومئتي قطعة. 

ووقفت على تزيدات يف عدد ال�صعراء، وال�صعر املن�صوب لهم ولغريهم:

ج الأموي، وابن ُبْرطال، وغالم الف�صيح  فقد ظهر اأنَّ اأحمد بن حممد بن اأبي اخلليل مفرِّ

لي�صوا من بني مروان، في�صبح عدد ال�صعراء عنده )57) �صبعًة وخم�صني �صاعراً، واإذا رفعنا 

�صعرهم، و�صعر ابن لبال الآخر - الذي يبلغ )31) واحداً وثالثني بيتًا - وقطعة من �صعر 

امل�صتظهر، واأخرى من �صعر القا�صم بن حممد - وقد ثبت بطالن ن�صبتهما اإليهما - اأ�صبح 

جمموعه ال�صعري يبلغ )891) واحداً وت�صعني وثمامنئة بيٍت، يف )218) ثماين ع�رضة قطعة 

بيتًا يف )13) ثالث ع�رضة قطعة هي  اأربعة و�صتني  بعد حذف )64)  ومئتي قطعة، وذلك 

جمموع الزيادات فيه. 

الأبيات يف عملي  بلغ عدد  فقد  بني مروان و�صعرائهم؛  �صعر  ما اجتمع لدي من  ا  اأمَّ

)1714) اأربعة ع�رض و�صبعمئة واألف بيٍت. يف )320) ع�رضين وثالثمئة قطعة، في�صبح جمموع 

امل�صتدرك من عملي على مدونته )823) ثالثة وع�رضين وثمامنئة بيت. واإذا و�صعت اأرجوزة 

)1) انظر ترجمته �ص 607.

ل ابن �رضيفة يف ترجمته، وتبيني اختالفه عن ال�رضي�صي. )2) انظر ابن لبال ال�رضي�صي 117. وقد ف�صَّ
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تها )453) ثالثة وخم�صون واأربعمئة بيت؛ في�صبح امل�صتدرك على  اأبي طالب جانبًا، وِعدَّ

مدونته )370) �صبعني وثالثمئة بيت. 

وقد ا�صتدركت عليه عدداً من ال�صعراء، بلغوا )13) ثالثة ع�رض �صاعراً وهم: )�صفوان 

ابن العبا�ص، واملذاكرة، واأحمد بن املبارك احلبيبي، واحلكم بن اأحمد، واأحمد بن حممد، 

امللك،  عبد  بن  و�صليمان  الأ�صبغ،  وابن  والأ�صبغ،  اجلبار،  عبد  طالب  واأبو  واملهدي، 

وم�صلمة بن حممد، وعبد العزيز بن املنذر، واأبو يزيد بن العا�صي) وقد بلغ جمموع �صعرهم 

)527) �صبعة وع�رضين بيتًا وخم�صمئة بيت يف )20) ع�رضين قطعة مبا فيها اأرجوزة اأبي طالب 

عبد اجلّبار. 

تهم )22) اثنان وع�رضون �صاعراً،  ا ال�صعراء الذين اأثبتهم ومل اأقف على �صعرهم؛ فِعدَّ واأمَّ

في�صبح امل�صتدرك من ال�صعراء على مدونته )35) خم�صة وثالثني �صاعراً. 

ا ما ا�ْصُتدِرَك من �صعر على �صعراء مثبتني عنده، فقد اأناف على )290) ت�صعني ومئتي  واأمَّ

امل�صادر  امل�صتدرك على مدونته هي؛  بع�ص م�صادري يف  اأّن  بالذكر:  اجلدير  بيت. ومن 

ذاتها التي رجع اإليها الباحث!

ا �صهواً منه، اأو اإعرا�صًا لتحا�صيه  واأذكر بع�صًا من ال�صعراء الذين اأخلَّ بتق�صي �صعرهم: اإمَّ

م�صكالت يف تراجمهم، ومنهم �صعيد بن حممد بن العا�صي، فقد اأ�صقط )61) واحداً و�صتني 

َبت اإىل �صعيد بن العا�صي، اأو  بيتًا يف )13) ثالث ع�رضة قطعة. مع اأّن اأغلب هذه القطع ُن�صِ

�صعيد بن عمرون، اأو اأبي مروان الَبلْينة. 

ومنهم عبد الرحمن النا�رض، اإذ اأ�صقط له )8) ثمانية اأبيات يف اأربع قطع!

ومنهم ال�رضيف الأ�صم، فلم ي�صل اإىل كتاب املن بالإمامة، لبن �صاحب ال�صالة، وهو 

ِعّدتها  الأ�صم ق�صيدة م�صهورة  لل�صاعر  فيه  ديّة، ورد  املوحِّ الدولة  تاريخ  م�صدر مهم يف 

بيتًا،  واأربعني  اأربعة   (44( ال�صابقة  امل�صادر  على  ت�صتدرك  بيتًا،  وخم�صون  خم�صة   (55(

واأخرياً كان ابن لبال الذي بلغ م�صتدركه )103) مئة وثالثة اأبيات، وكان لكنز الكّتاب ـ 
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، فبلغ �صعر ابن لّبال امل�صتدرك منه )58) ثمانية 
(1(

وهو كتاب �صدر حديثًا ـ ن�صيب الأ�صد

وخم�صني بيتًا يف )17) �صبع ع�رضة قطعة، يف حني اإنَّ باقي امل�صادر الأخرى اأ�صافت )45) 

خم�صة واأربعني بيتًا يف )15) خم�ص ع�رضة قطعة. ول اأن�صى اأن اأُذكر ما حذف من �صعر ابن 

لّبال، ومقداره )31) واحد وثالثون بيتًا يف )4) اأربع قطع. 

ويف ختام احلديث عن مدونة اجلربي اأقول: اإنَّ ما ر�صدته ل يعدُّ ت�صّيداً لأخطاء الرجل 

للحطِّ من قيمة بحثه، واإعالء ل�صاأن عملي هذا، ول انتقا�صًا من كونه باحثًا، فهو رجل 

.
َّ
، وما قويل ما قلت اإّل حَلقِّ العلم علي

(2(
فا�صل يف ذاته، �صهم يف جندته

�سعر بني اأميَّة يف الأندل�س: 

بني  )�صعر خلفاء  اه  �صمَّ كتاب  �صعرهم يف  اأميَّة، فجمع  بني  ب�صعر  ال�صيَّد عمارة  اهتمَّ 

اأميَّة يف امل�رضق)، واأراد اأن ي�صتكمل عمله وينتقل اإىل الدولة الأموية يف الأندل�ص، فاأخرج 

كتابًا �صمَّ �صعر خلفائهم واأمرائهم وبقّية الأ�رضة املروانية، وقد جاء هذا املوؤلَّف حتت عنوان 

)�صعر بني اأميَّة يف الأندل�ص حتَّى نهاية القرن اخلام�ص الهجري - جمع وتوثيق ودرا�صة) 

الهجري زمنًا  القرن اخلام�ص  د نهاية  اإذ حدَّ تاريخية معّينة،  الباحث نف�صه مبّدة  األزم  وقد 

ملجال درا�صته، غري اأنَّ هذا الأمر مل ُيراَع التقّيد به. فقد وجدته يتجاوز هذا التاريخ حني 

يجد �صاعراً اأموّيًا عا�ص خارج نطاقه الزمني، فاملوؤلِّف يذكر �صعراً لبكار املرواين الذي تويف 

بعد )520هـ) ، والأ�صم الطليق الذي تويف بعد )555هـ)، و�صعيد بن ه�صام وكانت وفاته 

نحواً من )540هـ)، واأيوب ال�صهيلي وتويف قريبًا من )542هـ)، وابن الأ�صبغ وتويف بعد 

ى عمارة  )550هـ)، فجميع هوؤلء ال�صعراء ممن عا�صوا يف القرن ال�صاد�ص الهجري، ولو حترَّ

)1) �صدر كتاب )كنز الكّتاب) عام 2004 عن املجمع الثقايف يف اأبوظبي؛ و�صاهم يف اإ�صافة جيدة ل�صعر ابن لّبال. 

)2) ق�صيت عامني ونيفًا، واأنا اأفت�ص عن و�صيلة اأمتكن بها من الو�صول اإىل موؤلف اجلربي؛ فرا�صلت الدكتور جمعة �صيخة 

امل�رضف على الر�صالة، ف�صنَّ علي حّتى برجع اجلواب، ثّم ميمت �صطري نحو بع�ص املعارف ممن ميتون اإىل تون�ص ب�صلة 

فما اأفلحت. اإىل اأن قي�ص اهلل يل من اأو�صلني اإىل اجلربي، فاأر�صل ن�صخة اأ�صلية من الر�صالة - وهي الوحيدة عنده على 

ما علمت لحقًا - موؤثراً العلم على نف�صه، فجزاه اهلل خري اجلزاء. 
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 وَفَياتهم ملدَّ جمال درا�صته التاريخي اإىل نهاية القرن ال�صاد�ص. 
َّ
�صني

وهذا الأمر اأول ما يوؤخذ على عمل عمارة، و�صبب خطئه تراجمه الفقرية التي اقت�رضت 

على ذكر نبذة �صغرية عن املرتجم له، مع الإ�صارة اإىل م�صادر الرتجمة، ويف حالت معينة 

ُيْعرف ع�رضه. و�صاأقف على عدد من  ُت�صَتبان حال املرتجم له ول  اختفت الرتجمة، فال 

امللحوظات على ترجمة �صعرائه، وهي على �رضوب ثالثة: 

اأوًل: انق�سام ال�ساعر اإىل �ساعرين: فقد جعل الباحث عبد امللك بن ب�رض بن عبد امللك بن ب�رض 

ل بالن�صبة ال�صابقة، والثاين ا�صمه ب�رض بن عبد امللك بن  ابن مروان بن احلكم �صاعرين: الأوَّ

ب�رض بن مروان، ونفى اأّي �صلة بينهما، اإذ قال يف ترجمة عبد امللك بن ب�رض: »كان اأبوه ب�رض 

من اأمراء الأمويني، فقتله اأبو جعفر املن�صور. وبهذا ل يكون عبد امللك الذي نحن ب�صدد 

 .
(1(

احلديث عن �صعره ابنًا لب�رض ال�صابق، لأن ب�رضاً هذا من الذين جنوا من �صيوف بني اأميَّة«

مع  قتال  عنده  املرتجمني  والدي  اأنَّ  اإىل  ينتبه  مل  فكاأنه  �صعيف،  راأيه  على  وا�صتدلله 

، فقد تفّرد بهذه 
(2(

ابن ُهَبرية، واأنَّ �صقطًا رمبا وقع يف ترجمته عند ابن �صعيد يف املغرب

الن�صبة، بينما اتفق ثالثة، هم: ابن الأّبار يف حّلته، وابن حزم يف جمهرته، وابن ع�صاكر يف 

؛ على اأن عبد امللك بن ب�رض هو من دخل الأندل�ص، وُقِتَل اأبوه مع ابن هبرية. 
(3(

تاريخه

ا ال�صاعر الآخر الذي ق�صمه اإىل �صاعرين، فهو �صعيد بن حممد بن العا�صي، اإذ اأورد  واأمَّ

له �صعراً وترجمة حتت ا�صم �صعيد بن عثمان املرواين، واأ�صار اإىل اختالف القدماء يف ن�صبه، 

له �صعراً  العا�صي، واأورد  اآخر با�صم �صعيد بن  . وبعدها ذكر �صاعراً 
(4(

وذكر لقبه )الَبلْينة)

وترجمة ذكر فيها: »ذكر الثعالبي يف اليتيمة �صعيد بن حممد بن العا�ص املرواين؛ وهو نف�صه 

بن  بن مروان، و�صعيد  بن عثمان  �صعيد  املقتب�ص بني  فيه �صاحب جذوة  ا�صطرب  الذي 

)1) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 346. وقوله بني اأميَّة �صهو، و�صوابه بنو العّبا�ص. 

)2) املغرب 60/1.

)3) انظر ترجمة عبد امللك بن ب�رض �ص 288. 

)4) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 464. 
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 .
(1(

حممد، وقيل ابن مروان، وقيل غري ذلك «

يورد  �صاعر واحد، فكيف  الأ�صل  ال�صاعرين هما يف  اأنَّ  يت�صح  ال�صابق،  ومن كالمه 

اأكرث؛ لوجد ابن حزم يقطع يف امل�صاألة  لهما �صعراً حتت ا�صمني خمتلفني، ولو حتقق الأمر 

 .
(2(

فيقول: »ال�صاعر الَبلْينة �صعيد بن حممد بن العا�صي«

ا ثالث هذه الفئة فهو قا�صم بن حممد املرواين، الذي ورد له �صعر يف اأعمال الأعالم  واأمَّ

حتت ا�صم قا�صم بن حممود املرواين، وال�صعر يف مدح النا�رض بن احلاجب املن�صور، فنقل ذلك 

، ومل 
(3(

الباحث عمارة، ومل يرتجم له األبتة، وكاأيّن به مل ينتبه اإىل التحريف يف كلمة )حممود)

ر  ميعن النظر يف ترجمة قا�صم بن حممد، فقد ُذِكَر اأنَّ اأغلب �صعره يف املن�صور وولديه املظفَّ

. ولهذا اأرى اأّن عمارة قد تزيَّد يف تراجم �صعراء بني مروان، فجعل ثالثة منهم 
(4(

والنَّا�رض

ي�صحون �صتة يف نظره، وهو اأمر ل ي�صتند اإىل دليل قوي. 

الباحث  ذكر  اإذ  �صاعران،  وهما  )مروان) يف جمموعه:  اأميَّة  بني  من  لي�سوا  �سعراء  اإدخال  ثانياً: 

�صاعراً ُيدعى علي بن الفهام القر�صي- ويحمل رقم )47) يف ترتيبه- �صمن �صعراء الأ�رضة 

من غري اخللفاء و الأمراء. ومل يورد له اأي ترجمة. بل اكتفى باإيراد �صتة اأبيات له من دون 

العلم،  يقبله  فيه جتّوز ل  اأمر  لقر�صيته فقط  اأميَّة  اأو  بني مروان  ال�صاعر يف  واإثبات  تعليق. 

فا به مل يذكرا اأكرث من ا�صمه وكنيته، وقطعة �صعرية واحدة يف و�صف  فامل�صدران اللذان َعرَّ

، ولوكان الأمركذلك لدخل عديد من ال�صعراء يف جملة بني مروان. 
(5(

الربيع

ا ال�صاعر الثاين فا�صمه علي بن اإ�صماعيل القر�صي، ويحمل رقم )51)، واأورد ترجمته  واأمَّ

كالآتي: »علي بن اإ�صماعيل القر�صي يلقب بطيطي، اأ�صبوين من اأهل الأ�صبونية، وهو �صاعر 

)1) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 470. 

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 108، وانظر ترجمته �ص 433. 

)3) مل اأقف على مرواين واحد كان يف ن�صبه ا�صم )حممود).

)4) انظر ترجمته �ص 507.

)5) انظر جذوة املقتب�ص 498/2، وبغية امللتم�ص 555/2. 
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، واأورد له )12) اثني ع�رض بيتًا يف قطعة واحدة. 
(1(

اأديب ينتمي اإىل بني مروان«

وبغية  املقتب�ص  الرتجمة - وهما جذوة  عنهما هذه  اأخذ  اللذين  م�صدريه  اإىل  والعائد 

اإىل بني  اأديب ينتمي  اأنَّ العبارة الأخرية يف تلك الرتجمة: )هو �صاعر   - يجد 
(2(

امللتم�ص

مروان) ل وجود لها فيهما!

وحقيقة ن�صبه على ما ن�ص عليه املراك�صي، فقال: »علي بن اإ�صماعيل الِفْهري القر�صي: 

بن  »علي  فقال:  دحية،  ابن  واأيّده   .
(3(

يَطل...« الطَّ احل�صن  اأبو  الأ�صل،  �صقباين  اأ�صبوين 

 .
(4(

اإ�صماعيل الِفْهري من اأهل اأ�صبونة... ويلقب الطيطل«

وعلى هذا فهو قر�صي ِفهري، واإدخاله يف بني اأميَّة لقر�صيته فقط خطاأ فادح. 

ثالثاً: الإخالل بالرتجمة:  مل ي�صتعمل الباحث منهجًا ثابتًا يف الرتجمة لل�صعراء يف جمموعه، فهو 

واإن اعتمد الخت�صار فيها، والإحالة على امل�صادر املختلفة التي وردت فيها تلك الرتجمة؛ 

اإّل اأّنه اأعر�ص عن التعريف بعدد من ال�صعراء؛ وهم: ه�صام بن عبد الرحمن، وب�رض بن عبد 

الرحمن، واملطّرف بن عبد الرحمن، واأبان بن عبد الرحمن، واإبراهيم بن حممد، وحممد 

بن اأيوب، وقا�صم بن حممود، واأحمد بن عبد اهلل، و�صليمان بن عبد امللك، واأبو يزيد بن 

العا�صي. ولو �صاء اأن يرتجم لأغلب املذكورين اآنفًا لوجد ما يعينه. 

اأو يف �صريته، فمن ذلك  ومّما يح�صــب عليـه يف هذا املجال الوهم يف ن�صب ال�صاعر 

ْكره ن�صب اأحمد بن عبد امللك، فقال: »هو اأحمد بن عبد امللك بن مروان بن اأبان بن  ِذِ

الن�صب حني مناق�صة بحث عبد العزيز  . وقد �صبق القول يف �صواب 
(5(

حممد بن مروان«

اجلربي. 

بن  »اأحمد  فقال:  اهلل،  عبد  بن  اأحمد  ال�ّصاعر  ن�صب  الّن�صب:  يف  عليـه  اختلـط  ومّما 

)1) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 485. 

)2) انظر جذوة املقتب�ص 495/2، وبغية امللتم�ص 549/2. 

)3) الذيل والتكملة 195/5. 

)4) املطرب 148. وانظر امل�صالك 332/7.

)5) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 459.
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. ووافق يف هذه الن�صبة قول اجلربي، 
(1(

عبداهلل بن عبد العزيز بن اأميَّة بن احلكم بن ه�صام«

وال�صواب: هو اأحمد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن اأميَّة بن احلكم. وقد �صلف 

القول فيه. 

واأخطاأ يف ترجمة عمر بن اأحمد حني ذكر وفاته، فقال: »وتويف والّنا�رض غائب يف 

القائل يرثي  ال�صرياء: »وهو  ، واأ�صل اخلرب يف احلّلة 
(2(

غزاته �صنة خم�ص ع�رضة وثالثمئة«

 .
(3(

اأباه، وتويف والنَّا�رض غائب يف غزاته �صنة خم�ص ع�رضة وثالثمئة«

ومن املقارنة بني الن�صني يت�صح اأنَّ امليِّت يف ذلك التاريخ هو والد عمر، ولي�ص ال�صاعر 

نف�صه!

جت على تراجم ال�صعراء يف عمله، اأنتقل اإىل املجموع ال�صعري لديه، فبلغ  وبعد اأن عرَّ

، يف 
(4(

عدد ال�صعراء لديه )62) اثنني و�صتني �صاعًراً، قالوا )837) �صبعة وثالثني وثمامنئة بيت

)206) �صت قطع ومئتي قطعة. وبحذف ال�صاعرين اللذين اأدخلهما يف جملة املروانيني، 

ف�صاًل عن الثالثة الذين زيدت اأ�صماوؤهم: ي�صبح عدد ال�صعراء عنده )57) �صبعة وخم�صني 

ته )18) ثمانية  �صاعراً، وي�صبح جمموع ال�صعر عنده بعد حذف �صعر هذين الرجلني؛ وِعدَّ

ع�رض بيتًا يف قطعتني، و�صتة اأبيات للم�صتظهر يف قطعة َثَبَتْت لغريه، و�صتة اأبيات لوّلدة يف 

قطعتني َثَبَت اأّن الأوىل لبن زيدون، والثانية ل�صعراء خمتلفني، وبيتني للقا�صم بن حممد لي�صا 

، ي�صبح جمموعه )803) ثالثة اأبيات 
(5(

له، وبيتني لالأ�صم اأدخلهما الباحث خطاأ يف �صعره

وثمامنئة بيت يف )200) مئتي قطعة. 

)1) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 430.

)2) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 391.

)3) احلّلة ال�صرياء 214/1.

)4) مل يذكر عمارة مقدار جمموعه ، واإمنا عددته فبلغ هذا العدد. 

)5) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 432. والبيتان هما: 

بــعــاقــبــة ــاأ  ــب ــع ت ل  ــف  ــي ــس ــ� ال ـــم  ـــّك ــى احلــقــب»ح ــل ــبــقــى ع وخــلِّــهــا �ــســرة ت

ــزلــة ــف مــن ــي ــس ــ� ـــال بـــغـــر ال ـــن بــالــكــتــب«فـــمـــا ت ــل  ــي اخل �ـــســـدور  ــــردُّ  ت ول 

       املعجب 227. وانظر تخريج الق�صيدة، والتعليق على هذين البيتني يف الديوان 572.
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وميكن القول: اإّن عمل عمارة جاء م�صابهًا لبحث اجلربي، فهما يتفقان يف عدد ال�صعراء 

جمموعه  يف  اجلربي  يتفوق  فيما  فقط،  واحد  ب�صاعر  الآخر  عن  اأحدهم  وينماز  املثبتني، 

ال�صعري.. ولذا فال اأجد كبري فائدة من ذكر الفوارق بني عملي وموؤلَّف عمارة. 

ول بّد من ذكر كتابني اآخرين ُعنيا ب�صعر بع�ص �صعراء بني مروان، فالأّول: هو كتاب 

به الدكتور  )مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي) للم�صت�رضق الإ�صباين اإميليو غر�صية غومث، وعرَّ

الطاهر اأحمد مكي، ويقوم على درا�صة خلم�صة �صعراء اأندل�صيني، م�صافًا اإليهم املتنبي. 

الطليق درا�صة ح�صنة،  ال�رضيف  الأ�صهر؛  بني مروان  ل�صاعر  اأفرد غر�صية غومث  وقـد 

واأحلقهـا بديوان �صنعه له مّما تي�رّض له من م�صادر. فجمع )93) ثالثة وت�صعني بيتًا يف )15) 

عليها يف  املجموع مقطوعات كثرية عرث  املرتجم على هذا  وزاد  قطعة،  خمـ�ص ع�صـرة 

كتاب الت�صبيهات لبن الكتاين، اإذ اأ�صاف )58) ثمانية وخم�صني بيتًا يف )15) خم�ص ع�رضة 

بيت، يف )30) ثالثني  لهما )151) واحداً وخم�صني ومئة  ما اجتمع  فبلغ جمموع  قطعة، 

قطعة. 

َبْت للطليق هي لي�صت له، واإمنا هي  ومقارنة مع جمموعه، وجدت اأّن اأربعة اأبيات ُن�صِ

حلفيده الأ�صم. وكذلك وجدت �صتة اأبيات يف ثالث قطع يتنازعها هو و�صعيد بن حممد، 

وحممد بن ه�صام.. والأرجح ن�صبتها اإىل ال�صاعرين الآخرين. 

ال�صهرية،  القافيَّة  ق�صيدته  اأثناء  يف  واحد  اأبيات:  �صتة  غومث  جمموع  على  زدته  ومما 

ر.  وخم�صة قيلت يف مدح املظفَّ

الباحث  قّدم  وفيه  �رضيفة،  بن  ملحمد  ال�رضي�صي)  ُلبَّال  )ابن  فهو  الثاين،  الكتاب  ا  واأمَّ

اآخر  ب�صاعر  للتعريف  ال�صعرية والنرثية، واأفرد ق�صمًا  ُلبَّال  ابن  اآثار  درا�صة �صافية، وجمع 

عى ابن لبَّال.  ُيدَّ

ومتَّ له جمع )134) اأربعة وثالثني ومئة بيت يف )41) اإحدى واأربعني قطعة. وقد وجدت 

اخلزاعي،  ال�صي�ص  لأبي  فقطعة  له:  لي�صتا  جمموعه  من  اأبيات  اأربعة  عدتهما  قطعتني  اأنَّ 

والأخرى ملاين املو�صو�ص اأو لآخرين غريه. 
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اأبيات يف )3) ثالث قطع، وبذا يكون  �صتة  ا�صتدركته عليه فقد وجدت )6)  ما  ا  واأمَّ

جمموع ما ا�صتقر عندي لهذا ال�صاعر بعد حذف الزيادة )136) �صتة وثالثني ومئة بيت، يف 

)42) اثنتني واأربعني قطعة.

3- م�سادر �سعرهم املجموع: 

�صعراء  �صاعر من  اأّي  اأو  معّينة،  لفئة  ال�صعر  لدى جمع  الباحث  تعرت�ص  ق�صية  اأهم  اإنَّ 

العربية؛ هي م�صادر ذلك ال�صعر، فال بد له - اأي الباحث - من تق�صي امل�صادر املختلفة يف 

مو�صوعاتها، واأزمنتها، ليلمَّ �صتات ما تفرق منه يف مظان الكتب املتعددة، بني اختيارات 

�صعرية، وكتب الأدب العاّمة والنحو، والتاريخ واجلغرافية، والرتاجم باختالف �صنوفها. 

ة وفرية من �صعر بني مروان، فهي مل تورد  لنا مادَّ مت  اأنَّ هذه الكتب جمتمعة قدَّ ومع 

ا جاءت اأ�صعارهم فيها جمتزاأًة  ن�صو�صًا تاّمة اإلَّ ما ندر، اإذ اإنها مل تكن خم�صو�صة بهم، واإمنَّ

لتخدم غر�صًا معينًا اأراده املوؤلِّف. 

اأربعة ع�رض و�صبعمئة واألف  ويف هذا العمل اجتمع لدي من �صعر بني مروان )1714) 

بيت، وجاءت يف )320) ع�رضين وثالثمئة قطعة، وبلغ عدد ال�صعراء )92) اثنني وت�صعني 

�صاعراً، منهم )22) اثنان وع�رضون �صاعراً مل اأقف على �صعرهم. 

وملا كانت هذه الأ�صعار التي جمعتها متناثرة يف كتب الرتاث املختلفة؛ عمدُت اإىل هذه 

مت عنايتها ب�صعر بني مروان، واإثبات مروياتهم. فوجدت عدداً من الكتب  الكتب، فقوَّ

ت�صتحق الوقوف عندها لأهميتها، ولحتفائها بال�صعر املرواين، فاأذكر عديد ال�صعراء الذين 

دت به عما  ة الأبيات ال�صعرية املن�صوبة لهم، وما تفرَّ دت به منهم، وِعدَّ اأوردتهم، وما تفرَّ

�صواها. 

ولكتب الرّتاجم املختلفة املرتبة الأوىل يف جمع �صعر بني مروان، اإذ حوت اأكرب قدر 

خرية  من �صعرهم، و�صاأقف عند اأربعة منها؛ وهي: احللَّة ال�صرياء لبن الأبَّار )658هـ)، والذَّ

ام )542هـ)، واملغرب يف ُحَلى املغرب لبن �صعيد )685هـ)،  يف حما�صن اأهل اجلزيرة لبن ب�صَّ
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هر للثعالبي )429هـ).  ويتيمة الدَّ

؛ فقد بلغ عدد ال�صعراء املروانيني الذين ذكرهم وترجم لهم 
(1(

رياء ا كتاب احلّلة ال�صِّ فاأمَّ

د بذكر ع�رضة منهم؛ وهم: ب�رض بن عبد الرحمن، واإبراهيم  )37) �صبعة وثالثني �صاعراً، تفرَّ

ابن حممد، وعمر بن اأحمد، واحلكم بن اأحمد، وعبد الرحمن بن حممد بن عبد الرحمن، 

وه�صام بن حممد، وعبد اهلل البلن�صي، والأ�صبغ بن حممد، وحممد بن عبد اهلل )والد النا�رض)، 

اأوردهم يف باب من مل يعرث على  ال�صعراء  واأحمد بن معاوية القط، واآخر �صّتة من هوؤلء 

اأ�صعارهم. 

وبلغ عدد الأبيات التي اأن�صدها يف اأثناء تراجم ال�صعراء )393) ثالثة وت�صعني وثالثمئة 

بيت، تفّرد باإن�صاد )171) واحد و�صبعني ومئة بيت. 

خرية فقد ذكر اأ�صماء )7) �صبعة �صعراء مروانيني، ومل يتفّرد بواحد منهم،  ا كتاب الذَّ واأمَّ

اأن�صدها  التي  الأبيات  بلغ عدد  فقد  �صواه من كتب،  ما  يفوق  �صعر  اأن�صده من  ما  اأنَّ  غري 

د باإن�صاد )463) ثالثة و�صتِّني واأربعمئة بيت، منها  )586) �صتة وثمانني وخم�صمئة بيت، تفرَّ

ام كاملة، وبلغت اأبياتها )453)  اأرجوزة اأبي طالب عبد اجلّبار يف التاريخ، وقد اأثبتها ابن ب�صَّ

د باإن�صاد )418) ثمانية ع�رض واأربعمئة بيت منها.  ثالثة وخم�صني واأربعمئة بيت، تفرَّ

د بذكر  اأ�صماء )25) خم�صة وع�رضين �صاعراً مروانّيًا، تفرَّ ا كتاب املُْغرب فقد ذكر  واأمَّ

ثالثة منهم؛ وهم: ب�رض بن حبيب، و �صعيد بن ه�صام، وعبد الغافر بن رجلون. ومل يذكر 

�صعراً لثالثة من مرتجميه؛ وهم: ابن الرميمي، وعبد اهلل البلن�صي، واملرت�صى املرواين. وبلغ 

جمموع ما اأن�صده من اأ�صعارهم )128) ثمانية وع�رضين ومئة بيت، تفّرد باإن�صاد )32) اثنني 

وثالثني بيتًا. 

هر فقد بلغ عدد ال�صعراء املروانيني الذين ذكرهم )7) �صبعة �صعراء،  ا كتاب يتيمة الدَّ واأمَّ

د بذكر )32)  مل يتفّرد بذكر واحد منهم، واأن�صد من اأ�صعارهم )73) ثالثة و�صبعني بيتًا، تفرَّ

)1) ذكر املحقق اأنَّ بع�ص املحدثني ذهب اإىل اأنَّ عنوان الكتاب الكامل: »احلّلة ال�صرياء يف �صعر الأمراء«، ومل يجد ما يوؤيد 

هذا املذهب، واأ�صار اإىل تنا�صب �صطري العنوان. احلّلة ال�صرياء 51/1. 
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اثنني وثالثني بيتًا منها. 

اجم كتب الأدب العاّمة، واأقف عند ثالثة منها، وهي:  وتاأتي بعد كتب الرتَّ

نفح الطيب للمّقري)1041هـ)، وكنز الكّتاب للبون�صي)651هـ)، وبهجة املجال�ص لبن 

عبد الرب)463هـ). فاأّما )نفح الطيب) فاأورد )48) ثمانية واأربعني �صاعراً مروانّيًا، تفّرد بذكر 

ثمانية منهم، وهم: حبيب بن الوليد، وم�صلمة بن حممد، واملُطرِّف بن عبد الرحمن، واأبان 

ابن عبد الرحمن، واملنذر بن عبد الرحمن، وه�صام بن عبد الرحمن، واأحمد بن املبارك، 

والوليد بن ه�صام )اأبو ركوة). وبلغ جمموع ما اختاره )362) اثنني و�صتني وثالثمئة بيت، 

ت�صعة   (129( اأورد  فقد  الكتَّاب)  )كنز  ا  واأمَّ بيت.  ومئة  و�صتني  �صتة   (166( باإن�صاد  تفّرد 

وع�رضين ومئة، بيت تفّرد باإن�صاد )64) اأربعة و�صتني بيتًا ُجلُّها لبن ُلبَّال ال�رضي�صي؛ وهو من 

ا )بهجة املجال�ص) فاأورد )19) ت�صعة ع�رض بيتًا يف ق�صيدة واحدة تفّرد  �صيوخ املوؤلِّف. واأمَّ

بها؛ وهي ل�صعيد بن حممد بن العا�صي. 

اإذ  مروان،  بني  جمموع  يف  جيدة  مكانة  ال�صعرية  واملنتخبات  الختيارات  ولكتب 

لبن  الت�صبيهات  كتاب  وُيعد  �صعرهم،  فرائد  على  واأثنت  ت�صبيهاتهم،  بغرائب  اهتّمت 

باإن�صاد  تفّرد  بيت،  اأربعة وثالثني ومئة   (134( فاأورد  الكتب،  اأهم هذه  )420هـ)  الكتاين 

ح حمقق  )106) �صتة اأبيات ومئة بيت، وبذكر �صاعر واحد هو عبد الرحمن بن املنذر، ورجَّ

الكتاب كونه مروانّيًا. 

للحمريي  الربيع)  ف�صل  يف  )البديع  فهو  الختيارات؛  باب  يف  الثَّاين  الكتاب  ا  واأمَّ

باإن�صاد )7)  د  بيتًا، تفرَّ اأن�صد لهم )17) �صبعة ع�رض  )441هـ)، فذكر ثالثة �صعراء مروانيني، 

�صبعة منها. 

وكانت كتب )املقتب�ص) لبن حيَّان )496هـ)، و)البيان املغرب) لبن عذاري )712هـ)، 

ا )املقتب�ص) فذكر  واملَنُّ بالإمامة لبن �صاحب ال�صالة )592هـ): اأهّم امل�صادر التاريخية، فاأمَّ

د بذكر اثنني منهم هما: اأحمد بن حممد بن مروان، وعمر بن اإبراهيم،  �صبعة �صعراء، تفرَّ

د باإن�صاد )17) �صبعة ع�رض  وبلغ جمموع ما اختاره من اأ�صعارهم )39) ت�صعة وثالثني بيتًا، تفرَّ
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د بواحد منهم هو �صفوان بن  ا )البيان املغرب) فذكر )11) اأحد ع�رض �صاعراً، تفرَّ بيتًا. واأمَّ

العّبا�ص، واأن�صد من �صعرهم )88) ثمانية وثمانني بيتًا، تفرد باإن�صاد )8) ثمانية اأبيات فقط. 

ا )املن بالإمامة) فذكر �صاعراً واحداً هو ال�رضيف الطليق، واأثبت له ق�صيدته ال�صهرية  واأمَّ

كاملة، ومطلعها: 

ــن الــَهــَرِب ــــى م ـٌة اأوَق ــَدا ُجــنَـّ ــِع ــل ــا ل ــَلــِبم الــطَّ يف  اهلِل  وَخــْيــُل  ــرُّ  ــف امل ــَف  ــي َك

د باإن�صاد )10)  ا اأعمال الأعالم )776هـ) فتفرَّ د باإن�صاد )44) اأربعة واأربعني بيتًا. واأمَّ وتفرَّ

ع�رضة اأبيات. 

وُيعترب كتاب )�رضح مقامات احلريري) لل�رضي�صي )619هـ) اأهم كتب اللغة التي حوت 

د  �صعر بني مروان، اإذ ذكر ل�صاعر واحد هو ابن ُلبَّال ال�رضي�صي )38) ثمانية وثالثني بيتًا، تفرَّ

باإن�صاد )32) اثنني وثالثني منها. 

واإن يكن كتاب )جمهرة اأن�صاب العرب) لبن حزم )456هـ) هو الكتاب الوحيد بني 

نظرائه، الذي مرَّ على ذكر �صعراء دون اأن يذكر �صيئًا من �صعرهم، خال بيتًا واحداً لأحمد 

د بذكر خم�صة �صعراء مل ُي�رْض اإليهم اأحد؛ وهم: يعقوب  م فائدة عظيمة اإذ تفرَّ املرواين؛ فاإّنه قدَّ

ابن احلكم، واأبان بن احلكم، وب�رض بن احلكم، والعا�صي بن العا�صي، وحممد بن عبد اهلل 

ابن عبد امللك. 

اأهمّية من حيث  تتفاوت  بني مروان  �صعر  اأن م�صادر  األفيت  العاّمة  النظرة  ومن هذه 

كتب  ثّم  العاّمة،  الأدب  كتب  تليها  الرتاجم،  كتب  اأهّمها  اأّن  فوجدت  مو�صوعاتها، 

املختارات ال�صعرّية، ثّم كتب التاريخ، ثّم كتب اللغة، ولعّل كتب الأن�صاب، وكتب النحو، 

وكتب الأمثال، وكتب النقد والبالغة؛ كانت اأقّلها حفاوة بهذا ال�صعر. 

وحني وقفت على اأهمّية امل�صادر من حيث ع�صور موؤلفيها، وجدت اأنَّ م�صادر القرن 

بني  �صعر  من  لدي  اجتمع  ما  اأ�صل  من  بيتًا  و�صبعني  �صبعة   (77( اأوردت  الهجري  الّرابع 

مروان، ومقداره )1714) اأربعة ع�رض و�صبعمئة واألف بيت، واأهم م�صدر يف هذا الع�رض هو 

تاأليفه �صنة )330هـ)، وقد حوى ترجمة  ر زمن  اأخبار جمموعة ملوؤلف جمهول، وُقدِّ كتاب 
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ل�صبعة �صعراء، ذكر لهم)58) ثمانية وخم�صني بيتًا، ويليه كتاب العقد الفريد )328هـ) الذي 

ا كتاب طبقات النحويني للزبيدي )379هـ)،  اأن�صد )16) �صتة ع�رض بيتًا ل�صاعرين اثنني، واأمَّ

فلم ين�صد اإّل ثالثة اأبيات ل�صاعرين اثنني. 

ووجدت م�صادر القرن اخلام�ص تن�صد )414) اأربعة ع�رض واأربعمئة بيت، وتتفّرد بذكر 

)182) اثنني وثمانني ومئة بيت مل ترد يف م�صادر الع�صور املختلفة، واأهّم امل�صادر هي: 

كتاب الت�صبيهات )420هـ)، وجذوة املقتب�ص )488هـ)، ويتيمة الدهر )429هـ)، والبديع 

يف ف�صل الّربيع )440هـ)، واملقتب�ص )469هـ)، وبهجة املجال�ص)463هـ)، وكتب ابن حزم 

)456هـ)، وقد �صلف القول يف اأغلبها، اإّل اأنَّه يجب اأن اأذكر كتاب جذوة املقتب�ص؛ اإذ اأن�صد 

)109) ت�صعة اأبيات ومئة بيت، تفّرد باإن�صاد بيت واحد، وعدد ال�صعراء عنده )20) ع�رضون 

�صاعراً، بيد اأنَّ ما يجب التنبيه عليه: اأنَّ كثرياً مما اأورده من �صعر مل ت�صبقه اإليه م�صادر القرن 

لية يف  اأوَّ له  فكان  امللتم�ص،  بغية  كتاب  الالحقة، ول�صيما  امل�صادر  اأخذته  واإمّنا  ال�صابق، 

تدوينها. 

دت  ا م�صادر القرن ال�صاد�ص فقد اأوردت )795) خم�صة وت�صعني و�صبعمئة بيت وتفرَّ واأمَّ

واأهم  الالحقة،  اأو  ال�صابقة  امل�صادر  ترد يف  مل  بيت  ع�رض وخم�صمئة  ثالثة   (513( باإن�صاد 

م�صادر هذا الع�رض هو كتاب الّذخرية )542هـ)، وقد ذكر �صابقًا، ويليه كتاب املن بالإمامة 

)592هـ)، اإذ تفرد بـ )44) اأربعة واأربعني بيتًا، فكتاب خريدة الق�رض اإذ اأن�صد )41) واحداً 

اأن  يعدو  فال  )599هـ)  امللتم�ص  بغية  كتاب  ا  واأمَّ منها.  اأبيات  باأربعة  وتفّرد  بيتًا،  واأربعني 

رة من كتاب جذوة املقتب�ص )469هـ).  يكون ن�صخة م�صوَّ

دت باإن�صاد )320)  واأوردت م�صادر القرن ال�صابع )674) اأربعة و�صبعني و�صتمئة بيت، تفرَّ

ع�رضين وثالثمئة بيت، واأهم م�صادر هذا القرن هو كتاب احللَّة ال�صرياء )658هـ)، اإذ تفّرد 

باإن�صاد )171) واحد و�صبعني ومئة بيت، ويليه كنز الُكتَّاب اإذ تفّرد بذكر )64) اأربعة و�صتني 

اأربعة ع�رض بيتًا، ومنها كتب �صلف  ا كتاب املطرب )633هـ) فتفرد باإن�صاد )14)  بيتًا، واأمَّ

احلديث عنها وهي: �رضح مقامات احلريري لل�رضي�صي )619هـ)، واملغرب )685هـ). 
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تفّردت  بيت،  وثالثمئة  وثمانني  اثنني   (382( اأوردت  فقد  الثامن  القرن  م�صادر  واأّما 

باإن�صاد )26) �صتة وع�رضين بيتًا فقط. واأهم هذه امل�صادر هو البيان املغرب )712هـ)، واأعمال 

الأعالم )776هـ)، وقد �صبق القول فيهما. 

)105) خم�صة  اأورد  اإذ  )764هـ)،  بالوفيات  الوايف  كتاب  امل�صدرين  بعد هذين  وياأتي 

وتفّرد  )749هـ)،  للعمري  الأب�صار  م�صالك  وكتاب  منها،  بثالثة  د  تفرَّ بيت،  ومئة  اأبيات 

بثالثة اأبيات اأي�صًا. 

ولعّل �صياع الأندل�ص وتفّرق اأهلها يف الأقطار؛ يكون �صببًا لقّلة حفاوة م�صادر القرنني 

ما جاء يف  يزد  فلم  ة،  الأندل�صي عاّمة، واملرواين خا�صّ بال�صعر  الهجريني  والعا�رض  التا�صع 

)817هـ)،  الُبلغة  وهي:  م�صادر؛  ثالثة  اقت�صمتها  اأبيات  �صتة  على  الهجري  التا�صع  القرن 

وامل�صتطرف )852هـ)، والنجوم الزاهرة )874هـ). 

واأما م�صادر القرن العا�رض فقد اقت�رض ذكر �صعر املروانيني على ال�صيوطي )911هـ)؛ اإذ 

اأورد يف كتابيه: بغية الوعاة، ونزهة اجلل�صاء )22) اثنني وع�رضين بيتًا مل يتفرد باأيٍّ واحد 

منها. 

كتاب  اإلينا  فقد حمل  مروان،  بني  ل�صعر  الروح  عادت  احلادي ع�رض  القرن  واإذ جاء 

ال�صابقة  القرون  توردهم م�صادر  مل  ب�صعراء  د  لهم، وتفرَّ كثرياً  �صعراً  ري  للمقَّ الطيب  نفح 

د باإن�صاد )166) �صتة و�صتني ومئة  جميعها، اإذ اأن�صد )362) اثنني و�صتني وثالثمئة بيت تفرَّ

ثمانية  اأورد )48)  اإذ  بني مروان جمتمعني،  �صعراء  ُينيف على ن�صف عدد  ما  بيت، وذكر 

واأربعني �صاعراً. 

ا م�صادر القرن الثاين ع�رض؛ فلم اأقف اإّل على خم�صة اأبيات يف كتاب اأنوار الربيع  واأمَّ

للمدين )1120هـ)، مل يتفّرد باأيٍّ منها. 

ومن هذا ال�صتق�صاء وجدت اأنَّ م�صادر القرنني اخلام�ص وال�صابع هي اأهّم امل�صادر التي 

حفلت بال�صعر املرواين، ويليهما القرن ال�صاد�ص الذي حوى اأكرب عدد من الأبيات املتفّردة 

والالحق  ال�صابق  القرنني  م�صادر  وغنى  تنوع  ولكن  كاملة،  طالب  اأبي  اأرجوزة  لإثباته 
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قّدمهما عليه. 

وياأتي القرن الثاين ع�رض لريفد بحرية �صعر بني مروان؛ الذي لو و�صل اإلينا اأكرثه لكان 

هناك، وهلل  واأ�صالًء  هنا،  فتاتًا  اإّل  الرتاث  هذا  من  تركت  ما  هر  الدَّ عوادي  ولكن  بحراً، 

البقاء. 

�سياع �سعرهم: 

قال اأبو عمرو بن العالء: »ما انتهى اإليكم مّما قالت العرب اإّل اأقّله، ولو جاءكم وافراً 

. فاإن يكن هذا هو حال �صعر العرب يف جاهليتهم ويف �صدر 
(1(

جلاءكم علم و�صعر كثري«

الجتماعية  واملكانة  الزمني،  والبعد  الت�صبيه،  فارق  على   - مروان  بني  ف�صعر  الإ�صالم؛ 

عندهم- لي�ص باأح�صن حاًل. 

فقد اأ�صبح من املعلوم �صياع اأهّم امل�صادر التي اعتنت ب�صعر بني مروان؛ وهما كتاب ابن 

ى )احلدائق)، الذي احتفظت  ار يف �صعر اخللفاء من بني اأميَّة، وكتاب ابن فرج امل�صمَّ ال�صفَّ

امل�صادر الأخرى بجزء منه، اإذ اأوردت نقولت عنه �صاعدت يف اإظهار جزء - ولو ي�صرياً- 

ل جلاء فيه خري كثري، ولكن يد  من تراث بني مروان. ولو قي�ص هذا الأمر للكتاب الأوَّ

هر اأرادت اأن تطويه، وتغفل ذكره يف امل�صادر الأخرى.  الدَّ

الإمام  لبن   
(2(

اجلمان) )�صمط  كتاب  لهم:  كثرياً  �صعراً  جمعت  التي  الكتب  ومن 

الإ�صبيلي، الذي اأن�صد اأ�صعاراً عديدة لبني مروان، وكان لبن �صعيد يف مغربه الف�صل الأكرب 

يف حفظ هذه الأ�صعار؛ اإذ اعتمد على هذا الكتاب يف كثري من نقولته. 

ا اجلانب الثاين من جوانب �صياع ال�صعر املرواين؛ فنلمحه من خالل اإ�صارة العلماء  واأمَّ

الأقدمني اإىل �صاعرية عدد من املروانيني دون ذكر اأ�صعارهم، فقد وقفت على )22) اثنني 

)1) طبقات فحول ال�صعراء 25/1. 

)2) اختلف يف ا�صم الكتاب فمرة يذكر با�صم: )�صمط اجلمان)، واأخرى )�صقط اجلمان)، وثالثة )�صفط اجلمان)، واأميل اإىل 

مروانية املوؤلف ابن الإمام، وذلك لقرابة ذكرها يف حديثه عن بكار املرواين، ولَفْقِد الدليل اآثرت الإعرا�ص عن اإثباته 

يف هذا املجموع. انظر نفح الطيب 300/4. 
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وع�رضين �صاعراً مل اأعرث على �صعٍر لأحدهم، ولعل كثرياً منهم ا�صتهر بال�صعر، فلم يوؤثر عنهم 

قول يذكر، اإذ اأورد �صاحب ترتيب املدارك ترجمة ملحمد بن مغرية، فقال فيها: »له اأ�صعار 

، ومل اأقف على بيت واحد له، وكذا مالك بن حممد، فاأورد ابن حّيان ما 
(1(

كثرية م�صهورة«

 ول وجود ل�صعره بيننا. 
(2(

ه: »كان من ال�صعراء املفلقني املطبوعني« ن�صّ

 ،
(3(

ومن الأدلّة اأي�صًا قول ابن حيَّان يف اأبان بن عبد الرحمن: »وكان �صاعراً مطبوعًا«

ل اإّل على  ، فلم اأعرث لالأوَّ
(4(

وقول ابن الأبَّار يف معاوية بن حممد: »كان... �صاعراً مطبوعًا«

بيتني، ومل اأقف على �صعٍر للثاين. 

اأّن  ِذْكُرهم  ثم  املروانيني،  �صعر  بع�ص  اإىل  العلماء  اإ�صارات  فتربزه  الثالث  اجلانب  واأّما 

الق�صيدة طويلة، اأو من كلمة اأولها...، وما اإىل ذلك من اأقوال، ومثل ذلك قول ابن الأبَّار 

، فاأن�صد له 
(5(

يف �صعر لعبد امللك بن عمر: »فقال عبد امللك يف ذلك من ق�صيدة طويلة«

ثالثة اأبيات. وقوله اأي�صًا يف امل�صتعني حني مدح املهدي: »وهو ين�صد �صعراً طوياًل يهّنئه فيه 

باخلالفة، وميتُّ اإليه بالقرابة، اأوله: 

ـــُه ـــُل نـــقـــلِّ ل  حــــمــــداً  هلل  ــُهاحلــــمــــد  ــُل ــوؤم ــــذي كــنّــا ن ـــرصور ال ـــ� هــــذا ال

. فلم يتعدَّ اإن�صاده 
(6(

وهي ق�صيدة كبرية رائقة، واخرتاعاته فيها فائقة، مع املعاين اجلزلة«

بيتًا واحداً. وقول احُلَمْيدي يف �صعر �صعيد بن حممد: »وله من كلمة اأولها: الأبيات، وهي 

، فاأن�صد له �صتة اأبيات. 
(7(

طويلة«

وذكر الزبيدي ال�صاعر املذاكرة و�صلته بالنَّا�رض، فروى اأنَّه هنَّاأه باخلالفة عند م�صريها 

)1) ترتيب املدارك 759/4. 

)2) املقتب�ص )العربي) 67. 

)3) املقتب�ص )مكي) 121.

)4) تكملة ال�صلة 692/2. 

)5) احلّلة ال�صرياء 56/1. 

)6) احلّلة ال�صرياء 11/2. والق�صيدة يف مدح اخلليفة املهدي. 

)7) جذوة املقتب�ص 360/1. 
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. ومل اأقف على اأيٍّ من هذه الأ�صعار. 
(1(

اإليه، باأ�صعار ذكر فيها تاأميله له

بن  »ولقا�صم  للمظّفر:  حممد  بن  قا�صم  مدح  يف  عذاري  ابن  قول  اأي�صًا  الأّدلة  ومن 

ال�صبان�صي - رحمه اهلل- يف مدحه �صعر اأوله: 

ــَرا ــــــْرُ املُـــوؤِْمـــِنـــْنَ املُــَظــفَّ َا«)2)َدَعـــــاَك اأَِم ــرَّ ــَخ ــتَ ُ امل ــِة  ولَ ــدَّ ال �َسْيَف  ــاَك  ــمَّ و�ــسَ

فلم ي�صل من الق�صيدة اإّل هذا املطلع، ومعلوم اأنَّ ق�صائد املدح غالبًا ما تطول. 

يف  املروانيني  ب�صعر  حلق  الذي  ال�صياع  مقدار  اأظهرت  التي  اجلوانب  بع�ص  فهذه 

الأندل�ص.

)1) طبقات الزبيدي 285.

)2) البيان املغرب 180/3.
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ثانياً: توثيق �سعرهم: 

ال�صطراب يف ال�صعر ق�صية قدمية �صغلت العلماء، ف�رضفوا جهوداً كبرية للوقوف على 

جلية هذا املو�صوع ال�صائك، الذي يحتاج َرويًة وُدربًة للغو�ص يف طّياته، ويف �صعر بني 

مروان وقفت على جانبني من هذه الق�صية، فهناك �صعر م�صطرب بني بني مروان اأنف�صهم، 

و�صعر م�صطرب بينهم وبني �صعراء اآخرين. 

1ـ ال�سعر امل�سطرب بن ال�سعراء املروانين وغرهم: 

وهذا ال�ّصق اأكرث اأهمّية من نظريه؛ لكونه يخرج �صعراً مروانّيًا من الدرا�صة، اأو يدخل 

ا اختلت �صّحـة الدرا�صـة اأو ف�صدت اأحكامهـا من جـراء هذا التداخل  �صعراً غريبًا فيها، فرمبَّ

وال�صطراب. 

لذا اأقف يف ت�صنيف ال�صطراب على �رضوب ثالثة: اأولها ال�صعر املن�صوب لبني مروان 

ولي�ص لهم، وثانيها ال�صعر املرواين املن�صوب اإىل غريهم وهو لهم، ثمَّ ال�صعر امل�صطرب دون 

مرّجح يف ن�صبته. 

اأ- ال�سعر املن�سوب لبني مروان ولي�س لهم: 

واأّول ما اأقف عنده هو ق�صيم عبد الرحمن بن احلكم حني عرثت به دابته: 

ــُه ــاب ــَه ــنَ ــى َف ــَق ــتَّ ـــا يُ ـــيَء ممّ ــــرى الـــ�ـــسَّ نَ

 ،
(1(

اأّن الأمري عبد الرحمن )238هـ) �صنع هذا الق�صيم فقد ذكر �صاحب بدائع البدائه 

، يف حني ذهب ابن حيَّان، وابن �صعيد، 
(2(

ري يف ذلك يف اإحدى روايتيه للق�صيم واأّيده املقَّ

 .
(3(

ري- يف روايته الأوىل- اإىل اأّنه متثل هذا الق�صيم واملقَّ

)1) بدائع البدائه 67. 

)2) نفح الطيب 150/5.

)3) انظر املقتب�ص )مكي) 34، 86. واملغرب 230/1 ونفح الطيب 85/5.
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 .
(1(

والثابت اأنَّ الق�صيم لغريه، وذاك لتواتر عدد من امل�صادر امل�رضقية يف اإن�صاده

ومثل ذلك بيتان ن�صبا للقا�صم بن حممد املعروف بابن غزلن، قالهما يف عثمان اأخيه 

وقد زاره، فا�صت�صقاه ماًء، فاأبطاأ عليه غالمه لعلٍَّة مل يقبلها القا�صم، فقال: 

ــٌن ــَم ثَ ــــُه  لَ ـــاٍن  ـــَم ـــْث ُع َداِر  يف  ــاِناملـَـــــاُء  ــاٌن ِمـــن الــ�ــسَّ ــسَ ــه � ـــُز ِفــيــَهــا ل ـــْب َواخُل

ِبِه َمـــَرْرَت  ُعْثماٍن  ــلِّ  ُك َعَلى  ـــاِن)2)فا�ْسَلْح  ـــفَّ َع ـــَن  بْ ــاَن  ــم ــْث ُع ــَة  ــَف ــي ــِل اخَل اإلّ 

وقد َثَبَت اأنَّ البيتني لعبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي )190هـ) �صمن ثمانية اأبيات، 

والبيتان متمكنان يف مو�صعهما. ف�صاًل عن تاأكيد ابن الأبَّار ن�صبتهما للحارثي؛ نقاًل عن 

 .
(3(

بهجة املجال�ص

ومن ذلك ما كان من ا�صطراب يف بيت اأن�صَدُه ابُن �صعيد للنَّا�رض حال �ُصْكره: 

ــُل ُمــْعــتـَـِكــٌر ــْي ــلَّ بـُــَهـــا َوال َ ـــُت اأَ�ـــرصْ ـــاِزلْ َقَدِحي)))َم َعَلى  َراأْ�ِسي  الَكَرى  اأََكبَّ  َحتَّى 

�صنة  كانت  �رُضاعة  اأبي  وفاة  اأنَّ  اأولهما  ل�صببني:  �رُضاعة  اأبي  اإىل  البيت  ن�صبة  ح  وُترجَّ

الرقيق القريواين  الّنا�رض فكانت وفاته �صنة )350هـ)، وثانيهما جزم  تاأخر  بينما  )230هـ)، 

)417هـ) بن�صبة الأبيات الثالثة اإليه اإذ قال: »وقال اأبو �رضاعة: 

ٍح نُ�سُ فا�سمْع قوَل ذي  العي�ِس  ـــُرِحل خَر يف  تَ ومل  �ــســكــرانــاً  ــغــُد  ت مل  اأنــــَت  اإن 

�سافيٍة ال�سم�ِس  ك�سعاِع  قــهــوٍة  ــرِحِمـــْن  ــف ــن ال ـــواٍع م ـــاأن ــوَم ب ــم ــه تــنــفــي ال

معتكٌر والــلــيــُل  اأ�ـــرصبـُــهـــا  ـــُت  ـــازل َقَدحي«)))م راأ�سي على  الكرى  اأكبَّ  حتّى 

اأ�رضبها....  زلت  ما  اأن�صد:  ا  »رمبَّ وقال:  مفرداً،  البيت  )685هـ)  �صعيد  ابن  ذكر  فيما 

. ففي عبارته ظنٌّ وتوهم، وذلك اأدعى لدفع راأيه. 
(6(

)البيت) «

)1) اأقدم هذه امل�صادر؛ كتاب الدينوري )276هـ) عيون الأخبار 303/1. 

)2) املقتب�ص )مكي) 201. ونفح الطيب 121/5.

)3) بهجة املجال�ص 564/2. واحلّلة ال�صرياء 127/1.

)4) املغرب 179/1.

)5) قطب ال�رضور 552.

)6) املغرب 179/1.
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وا�صطربت ن�صبة الأبيات ال�صّتة املن�صوبة للم�صتظهر؛ واأّولها: 

ــــِدي ــــْن ـــــــاَل ُعــــْمــــُر الــــلَّــــيــــِل ِع يَط ــــدِّ ــــــَت ِبــــ�ــــسَ ــــــْع ــــــولَّ ـــــــــْذ تَ ُم

خرية، واحلّلَّّة ال�صرياء، وكنز  فُجلُّ امل�صادر تواترت على ن�صبتها للم�صتظهر، وهي: الذَّ

الكّتاب، وم�صالك الأب�صار، ورايات املربَّزين، والوايف بالوفيات، ونفح الطيب، واأنوار 

فَّاء )366هـ) دفع هذه الآراء جمتمعة اإذ ن�صبها لل�صويل، وزاد فيها  . بيد اأنَّ ال�رضي الرَّ
(1(

الربيع

، ثم جاء اأبو حّيان )400هـ) واأثبت الأبيات يف الإمتاع واملوؤان�صة دون اأن ين�صبهما. 
(2(

اأبياتًا

وذلك ل يدع جماًل لل�صك يف عدم �صحة ن�صبة الأبيات للم�صتظهر )414هـ)، الذي تويف 

عن ثالث وع�رضين �صنة. 

ولعلَّ وّلدة اأكرث بني مروان ا�صطرابًا يف �صعرها، فبعد اأن ا�صطربت ن�صبة اأربع قطع؛ 

با لها يف �رضح العيون؛ وهما:  ثبت كونها لغريها، واأولها بيتان ُن�صِ

ــى ــسَ ــ� احَل يف  ـــا  ـــنَ ـــرُح َتْ ــــاُظــــُكــــْم  ـــــُدوْدحِلَ اخُل يـَــْجـــَرُحـــُكـــْم يف  ـــُظـــنَـــا  وحَلْ

ـــَذا  ِب َذا  ــوا  ــُل ــع ــاْج َف ـــْرٍح  ـــُج ِب ـــــْرٌح  ــدوْد)3)ُج الــ�ــسُّ ُجــْرَح  ـــَب  اأَْوَج ـِذي  الَـّ َفَما 

اأخذ  وعنه  احل�صينية)،  العزيز  )اأمة  ه  جدِّ لأخت  البيتني  اأنَّ  اإىل  دحية  ابن  ذهب  فيما 

فن�صب  ال�صفدي  و�صذَّ  الطيب،  نفح  يف  ري  واملقَّ اجلل�صاء،  نزهة  يف  )911هـ)  ال�صيوطي 

ح ن�صبة البيتني اإىل اأمة العزيز: اتفاق اأغلب امل�صادر  البيتني لأبي الغمر الإ�صناوي، ومّما ُيرجِّ

ْكُر ابن دحية )633هـ) يف مطربه - وهو اأقدم هذه امل�صادر- اأنَّ اأخت جده  على ذلك، وِذِ

اأن�صدته لنف�صها، وهذا ما يجعل كالمه اأكرث وثوقًا. 

ومثل ذلك ما وقع من ا�صطراب بني وّلدة واأبي نوا�ص، يف ن�صبة هذا البيت: 

ـــــــَت اخلـــ�ـــســـيـــُب وهـــــــذِه ِمـــ�ـــرُص ــــُراأن ــــْح ــــا َفــــِكــــالكــــمــــا بَ ــــَق ــــدفَّ ــــتَ ف

نوا�ص  لأبي  البيت  اأنَّ  والثابت   ،
(4(

وّلدة اإىل  ين�صبونه  ري  واملقَّ �صاكر  وابن  ب�ّصام  فابن 

)1) انظر تخريج القطعة يف �صعر امل�صتظهر؛ مما ن�صب له وهو لغريه يف الديوان 499.

)2) انظر املحب واملحبوب وامل�صموم وامل�رضوب308/1.

)3) �رضح العيون 23. وانظر تخريج البيتني يف الديوان 520. 

)4) انظر تخريج هذا البيت يف �صعرها، الديوان 520.
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قالته وّلدة على �صبيل  ا  ، واإمنَّ
(1(

يف عداد ق�صيدة طويلة، ميدح فيها اخل�صيب حاكم م�رض

التمثل. 

ا اأبيات ابن زيدون ال�صهرية التي مطلعها:  واأمَّ

ـــــــْك  َع َودَّ ــــــبٌّ  ُمِ ـــْ�َ  ـــسَّ ـــ� ال َع  ــتَــوَدَعــْكَودَّ ِه مــا ا�ــسْ ِّ ـــــرصِ ــــْن � ــــــٌع ِم َذاِئ

ابن  وهم:  حلقه،  اأو  �صبقه  من  كل  وخالف  وّلدة،  اإىل  بن�صبتها  املّقري  د  تفرَّ فقد 

يف  )685هـ)  �صعيد  وابن  املطرب،  يف  )633هـ)  دحية  وابن  الّذخرية،  يف  ب�ّصام)542هـ) 

املغرب، واملدين )1120هـ) يف اأنوار الربيع. والأبيات يف ديوان ابن زيدون، فال �صبيل اإىل 

مراجعة الأمر مع اتفاق هذه امل�صادر جميعها. 

وثّمة ا�صطراب يف بيتني لوّلدة هما: 

لــبــْهــَجــتــي ـــــــاُم  الأَن نَـــَظـــر  واإن  ـــْيـــُدهـــنَّ َحــــراُماإنِّ  ـــَة �ـــسَ ـــكَّ ـــاِء َم ـــب ـــِظ َك

ــالِم َفــَواحــ�ــســاًً ــك ــن ال ــْنَ ِمــن ل ــْحــ�ــسَ ـــا الإِ�ــــســــالُميُ ـــنَ ُهـــنَّ عـــن اخَل ويـــ�ـــســـدُّ

 ،
(3(

برد بن  ب�صار  ديــوان  والبيتــان يف   ،
(2(

لـوّلدة زيــدون  ابــن  ديــوان  ن�صــبا يف  اإذ 

ولآخرين  لل�صاعرين،  ن�صبتهما  خمتلفة  م�صادر  عن  ف�صاًل   ،
(4(

اأذينة ابن  عــروة  وديـوان 

غريهما. 

فمن امل�صتبعد اأن يكون البيتان لوّلدة، و�صط خ�صم من امل�صادر تعزوهما لغريها. 

ة  فثمَّ ال�رضي�صي،  ُلبَّال  ابن  هو  ال�صطراب  من  النوع  هذا  مثل  عنده  وِجَد  من  واآخر 

ا�صطراب يف ن�صبة بيتني له هما: 

بها َت  �سْ ُخ�سِ اأَو�ــســاٌف  فيَك  ــُطتكامَلْت  ــِب ــتَ ــْغ ُوٌر وُم ــــرصْ ــــ� ــــَك َم ــا ِب ــنَ ــلُّ ــُك َف

ــاِحــكــٌة والـــَكـــفُّ مــاِنــحــٌة ــنُّ �ــسَ ُطفــالــ�ــسِّ ُمْنبَ�سِ والـــَوْجـــُه  ــٌع  ُمــتَّــ�ــسِ ــْدُر  ــ�ــسَّ وال

)1) انظر ديوان اأبي نوا�ص 479.

)2) ديوان ابن زيدون 31. 

)3) ديوان ب�صار بن برد 192/4. 

)4) ديوان عروة بن اأذينة 374.
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، وجاءا 
(2(

، فيما وجد اأنَّ البيتني لأبي ال�صي�ص اخلزاعي
(1(

فن�صبهما ابن القا�صي لبن لّبال

 .
(3(

يف م�صادر �صتى من�صوبني ملحمد بن تومرت

ومثل هذا ال�صطراب وقع يف بيتني اآخرين هما: 

�َسْعِرها ــن  ِم َذَواِئـــــٍب  ـــالَث  ثَ َْت  ــرصَ ــ� ـــِقنَ مَّ ـــرُّ ـــــَذَر الـــُو�ـــســـاِة ال ــي َح ــن ــلَّ ــِظ ــتُ ِل

ـــــُه ـــــاأَنَّ ــــا َوَك ــــه ــــاأَنَّ ــِنـــي َوَك ــِقفـــَكـــاأَنَـّ ــِب ــْط ــــَت لـَــيـــٍل ُم ــا َت ــات ــاِن ب ــح ــب ــسُ �

يف  من�صوبان  والبيتان  ال�رضي�صي،  ُلبَّال  لبن  ين�صبهما  )651هـ)  البون�صي  اإ�صحاق  فاأبو 

 .
(4(

م�صادر م�رضقية �صبقت البون�صي اإىل ماين املو�صو�ص اأو لغريه، وهي يف �صعره

اأنَّه عبيد  اّدعى  الذي  الف�صيح  ال�رضب؛ يقف غالم  بهذا  النحل والدعاء  اأحلقت  واإذا 

، يقف وحيداً يف 
(5(

فتبعوه واأوهم جماعة   ،
ٌّ

َدعي اأنَّه  العلماء  املهدي، وثبت عند  ابن  اهلل 

امليدان؛ ولذا فاإنَّ جملة �صعره- وعّدته )22) اثنان وع�رضون بيتًا- تندرج حتت هذا املعنى، 

عى اأنه من بني مروان ولي�ص منهم).  ى )من ادَّ رحت �صعره، واأحلقته بالديوان حتت ُم�صمَّ فاطَّ

ول اأرى �رضورة لذكر هذا ال�صعر الآن وتف�صيل ما جاء فيه. 

ب- ال�سعر الذي ن�سب لغرهم وهو لهم: 

الّداخل  الرحمن  اأبيات عبد  ال�صعر: ا�صطراب وقع يف  ل ما وقفت عليه يف هذا  واأوَّ

التي يقول فيها: 

ـــي  ـــسِ ـــُم اأَر� ـــمِّ ُـــيَ ــــُب امل اِك ــــرَّ ــَهـــا ال ياأيُـّ لبَْع�سِ ــالَم  ــسَّ ــ� ال ــَي  بَــْعــ�ــسِ ـــْن  ِم اأَْقــــِر 

، بـــاأَْر�ـــسٍ ــَت  ــْم ــِل َع َكــمــا  ــِمــي  ِجــ�ــسْ ــــسِاإنَّ  ــــاأَْر� ــِه ِب ــي ـــ ـــ ــك ــاِل وُفــــــــوؤاِدي وَم

)1) املنتقى املق�صور 444/1. 

)2) وفيات الأعيان 238/3. والوايف بالوفيات اجلزء 19. والبيتان لي�صا يف ديوان اأ�صعار اأبي ال�صي�ص املطبوع.

)3) يف املعجب 197. والنجوم الزاهرة 345/5، ُن�صَب البيتان اإىل حممد بن تومرت موؤ�ص�ص دولة املوحدين. وانظر اإحالت 

الدكتور علي كردي يف بحثه: ال�صعر العربي باملغرب يف عهد املوحدين 10. 

)4) انظر �صعر ماين املو�صو�ص 82، وتخريجات �صعره. 

)5) انظر ترجمته �ص 607. 
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ــا  ــنَ ـــ ـــ ـــ ــرَتَْق ــاف َر الـــبَـــْنُ بَــْيــنَــنَــا ف يُقــــــدِّ ُغْم�سِ ُجــُفــوِنَ  َعـــْن  ــْنُ  ــبَ ال َوطــــَوى 

َعــلـــــْيــنـَـا  ـــَراِق  ـــِف ـــال ب اهللُ  ــى  ــسَ ــ� َق ــــْد  ي َق يَْق�سِ ــوَف  ــسَ � بــاجــِتــَمــاِعــنَــا  ــى  َفــَعــ�ــسَ

فابن �صعيد )685هـ) بعد اأن ذكر منها ثالثة اأبيات ن�صبها اإىل معاوية بن �صالح القا�صي، 

املرواين  الرحمن  لعبد  َبْت  ُن�صِ قد  التي  الأبيات  هذه  وغريه  احلجاري  له  »واأن�صد  فقال: 

. وهذا اأمر �صذَّ فيه ابن �صعيد عن �صائر امل�صادر، والثابت اأنَّ الأبيات 
(1(

الّداخل: الأبيات«

م بع�صها.  ، مع تقدُّ
للّداخل، وذلك باتفاق ثالثة ع�رض م�صدراً)2)

ووقع ا�صطراب يف بيت لعبد الرحمن بن احلكم، وهو: 

ــاري ـــن ُقــــْرُطــــبـَـــَة الــ�ــسَّ ـــَك م ـــاَق ـــسَ اري� ــــــدَّ ال ــــه  ِب ـــــــْدِر  يَ مل  ـــِل  ـــي ـــلَّ ال يف 

اإذ ن�صبه القفطي )624هـ) لبن ال�ّصمر �صاعر عبد الرحمن، وذكر اأّن عبد الرحمن بن 

احلكم جاوبه بقوله: 

ـــى ج ـــدُّ ال ــــــالم  َظ يف  ـــا  فـــحـــيَّ ـــاري)3)زاَر  ــــْب بـــه ِمـــن َزائــــــٍر �ـــسَ ــــِب اأَْح

فيما اأجمع الزبيدي )379هـ)، وظافر الأزدي )613هـ)، وابن �صعيد )685هـ)، واملّقري؛ 

ح ن�صبة البيت لعبد الرحمن-  على اأنَّ البيت لعبد الرحمن، وجوابه لبن ال�ّصمر، وما يرجِّ

اإ�صافة اإىل هذا الإجماع- هو ثبوت كرثة نقولت القفطي عن الّزبيدي، وهذا اأحدها، 

غري اأّنه وهم فيه فقلب الن�صبة. 

ومثل هذا الأمر وقع مرة اأخرى يف ق�صيدة لعبد الرحمن بن احلكم؛ واأولها: 

احَلِبْيبَا َفــَقــْدُت  ُمـــْذ  ــَوى  ــَه ال نَــحــيــبَــاَفــَقــْدُت  اإلَّ  ـــَل  ـــْي ـــلَّ ال ــــُع  ــــَط ْق اأَ ـــا  ـــَم َف

ري. ون�صبها  فن�صبها ابن الأبَّار اإىل عبد الرحمن بن احلكم، وكذا ابن �صعيد، وتبعهما املقَّ

الق�صيدة  اأن  والأرجح  اخلطيب.  بن  الدين  ول�صان  عذاري،  ابُن  ال�ّصمر  بن  اهلل  عبد  اإىل 

وعّدتها اأربعة ع�رض بيتًا لعبد الرحمن، ل�صببني: اأولهما اإن�صادها كاملة عند ابن الأبَّار، فيما 

)1) املغرب 103/1. 

)2) انظر تخريج القطعة يف الديوان 279.

)3) اإنباه الرواة 75/2.
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املعنى، بخالف  مت�صقة يف  الرتتيب، وغري  اأبيات خمتلفة يف  �صبعة  ابن عذاري  منها  ذكر 

رواية احلّلة ال�صرياء. ومن َذَكَر الأبيات تامة يكون اأكرث تثبتًا ممن يروي بع�صها. وثانيها تاأخر 

ابن عذاري ول�صان الدين، وخمالفتهما ملن �صبقهما اأو حلقهما. 

ووقع ا�صطراب بني عبد الرحمن بن عثمان الأ�صم، والوزير اأبي عبدة ح�ّصان بن مالك 

ابن اأبي عبيدة، يف اأربعة اأبيات من مقطوعة ُعّدتها ثمانية اأبيات؛ وهي: 

ــرصَا ــ� ــْب ــتَ ــسْ ا� قـــد  املِــــْهــــَرَجــــاَن  ااأََرى  ـــَ�َ ـــْع ـــتَ َغـــــــَداَة بَـــَكـــى املـُــــــْزُن وا�ـــسْ

ــــــــسُ اأَْفــــَواَفــــَهــــا َاو�ــــرُصِْبــــَلــــِت الأَْر� ــَس الأَْخــــ�ــــرصَ ــُد� ــْن ــسُّ ــ� ـــِت ال ـــَل ـــلِّ َوُح

ـــا ـــَرَه ـــاِب ـــنَ ـــسَ ــــــاُح � يَ ــــــرِّ ــــــــزَّ ال اَوَه ـــَك َوالـــَعـــْنـــَ�َ ـــ�ـــسْ ـــِت املِ َع ـــوَّ ـــ�ـــسَ َف

ـــم ـــُه ـــَطـــاَف ـــا�ـــسُ اأَلْ ـــنَّ ــــاَدى ِبــــِه ال ــــَه ــــاَمــــى املُــــِقــــلُّ ِبـــــِه املُــــْكــــِ�َاتَ َو�ــــسَ

اإذ ن�صبها احُلَمْيدي )488هـ) اإىل عبد الرحمن بن عثمان الأ�صم �صمن قطعة من ثمانية 

اأبيات، واأخذ عنه ذلك ال�صبي )599هـ)، ون�صب الفتح بن خاقان )528هـ) الأبيات الأربعة 

الأ�صم  الرحمن  لعبد  الأبيات  ن�صبة  ح  وُترجَّ مالك،  بن  عبدة ح�ّصان  اأبي  للوزير  منفردة 

لأ�صباب: اأولها اأنَّ الوزير اأبا عبدة تويف �صنة )416هـ)؛ اأي: بعد زمن من وفاة عبد الرحمن 

اللذين ن�صبا الأبيات  اأن امل�صدرين  الّنا�رض )350هـ)، وثانيها  الأ�صم الذي مل يتجاوز عهد 

اأن�صدها ابن خاقان وحدها،  اأبيات، فيما  تها ثمانية  اأن�صداها يف قطعة ِعدَّ لعبد الرحمن؛ 

وثالثها اتفاق م�صدرين على الن�صبة لعبد الرحمن وتقّدُم اأحدهما، فكل هذه الأمور يدفع 

ن�صبة الأبيات لأبي عبدة. 

ومثل ذلك ما وقع من ا�صطراب بني اأحمد بن عبد امللك املرواين واأحمد بن عبد امللك 

ابن �ُصهيد، يف ن�صبة الأبيات التالية: 

َقلبي ـــاَب  َفـــاأَ�ـــسَ َرَمــــى  ـَـــْن  مِل ــُت  ــْف ــل ـــدوِدَح ــى َجــــْمــــِر الـــ�ـــسُّ ــل ــــبَــــُه ع َوَقــــلَّ

ــِمــي ــِجــ�ــسْ ِب ــــُرُه  ــــذكُّ تَ اأَْوَدى  ـــوِديلـــَقـــْد  تُ الــنَّــْفــ�ــَس  اأنَّ  اأَ�ــســكُّ  ــُت  ــ�ــسْ ولَ

ـــــَوىل ـــــْذ تَ ـــي ُم ـــنِّ ـــْ�ُ َع ـــسَّ ـــ� ــــــوىلَّ ال ــــــــَزاِن ِعــْيــِديتَ ْح وَعـــــــاَوَدن ِمــــَن الأَ

ــي ــِب ــْل ــَق ـــــوٌد ِب ـــــْوُج ـــٌد وْهــــــَو َم ـــي ـــِق ـــيـــِدَف ـــِق ــــاً مِلـَـــــوجــــــوٍد َف ــــب ــــَج ــــَواَع َف
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بن  امللك  عبد  بن  اأحمد  اإىل  )366هـ)  اجليَّاين  فرج  ابن  عن  نقاًل  احُلَمْيدي  ن�صبها  اإذ 

اأبيات منها لأحمد بن امللك بن  ري ثالثة  املقَّ ال�صبي. ون�صب  ، ونقل عنه ذلك 
(1(

مروان

املرواين  لأحمد  الأبيات  ن�صبة  وترّجح   .
(3(

املرواين لأحمد  لحق  مو�صع  ويف   ،
(2(

�صهيد

 
(4(

اأحمد بن عبد امللك بن �صهيد ري  املقَّ املق�صود يف قول  اإن يكن  اأولها:  لأ�صباب عّدة؛ 

الوزير  فهذا  ال�صنني،  وي�صقط يف ح�صاب  مرفو�ص،  اأمر  فهو  �صهيد؛  بن  عامر  اأبا  الوزير 

ابن  كتاب  ذكره يف  يرد  اأن  426هـ)، ول ميكن   -382( عامي  بني  عا�ص  النحرير  الأديب 

فرج )366هـ). واإن يكن املراد بابن �صهيد والد جدِّ اأبي عامر؛ وهو الوزير اأحمد بن عبد 

امللك بن عمر بن �صهيد الذي وزر للّنا�رض)350هـ)، فَن�صبه يدفع ِن�ْصَبَة الأبيات اإليه، اإذ اأورد 

احُلَمْيدي ا�صم �صاحب الأبيات بالن�صبة التالية: اأحمد بن عبد امللك بن مروان، ول وجود 

 .
(5(

ملروان يف ن�صبه

وتاأخر  امللتم�ص،  وبغية  املقتب�ص،  وجذوة  فرج،  لبن  احلدائق  كتاب  تقّدم  وثانيها: 

ري  املّقري عنهم، ف�صاًل عن اإن�صاده ثالثة اأبيات من اأ�صل الأربعة. وثالثها: ا�صطراب املقَّ

نف�صه يف ن�صبة الأبيات، فمرة ن�صبها لبن �صهيد، ومرة اأخرى ن�صبها لأحمد املرواين. 

وعلى هذا فاإّن الأبيات ثبتت للمرواين دون ابن �صهيد. 

ابن  ام احل�صيني- جدِّ  الب�صَّ اأبي  بن  العزيز  الأ�صم و عبد  ال�رضيف  ا�صطراب بني  ة  وثمَّ

دحية �صاحب املطرب- يف ن�صبة ثالثة اأبيات هي: 

ــــي ــــِن ــــِدي ــــنِّ ــــَف تُ ل  ـــــــــذه  َه َهـــِجـــِنيَـــــــا  َمـــــْنـــــِزٍل  يف  ُت  ْ �ـــــــرصِ اأَْن 

ـــا ـــــُح املـَـــــَحــــــلِّ مِمَـّ ـــــْب َوِديــــنــــيَفـــلـــْيـــ�ـــسَ ُق ـــِبـــي  َمـــْنـــ�ـــسِ يف  ـــــَدُح  ـــــْق يَ

)1) جذوة املقتب�ص 207/1، وكذا بغية امللتم�ص 237/1. 

)2) نفح الطيب 365/1.

)3) نفح الطيب 133/5.

)4) هو اأحمد بن عبد امللك بن مروان بن اأحمد بن عبد امللك بن عمر بن حممد بن عي�صى بن �صهيد: من كبار اأدباء ع�رضه، 

وله تواليف �صهرية، ونوادر كثرية. انظر املطرب 158.

)5) انظر احلا�صية ال�صابقة.
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ــــٌة ولـَـــِكــــْن ــــِويَّ ــــْل ـــْمـــ�ـــسُ ُع وِطـــــــْنِفـــالـــ�ـــسَّ َحـــــــْمـــــــاأٍَة  يف  ــــــُرُب  ــــــْغ تَ

وتبعه   ،
(1(

الأ�صم ال�رضيف  اإىل  امل�صافر  زاد  يف  )598هـ)  اإدري�ص  بن  �صفوان  ن�صبها  اإذ 

ري يف نفح الطيب، ون�صبها ابن دحية  يف هذه الن�صبة ابن �صعيد يف رايات املربزين واملقَّ

 .
(2(

ه عبد العزيز بن اأبي الب�ّصام )633هـ) يف املطرب اإىل جدَّ

ال�رضيف الأ�صم؛ لتِّفاق امل�صادر على ذلك خال املطرب،  اإىل  وترّجح ن�صبة الأبيات 

ولكون زاد امل�صافر اأقدمها، ورمّبا حلق �صاحبه بال�صاعر الأ�صّم املتوفى بعد )555هـ). 

ومّما وقعت عليه من ا�صطراب الن�صبة يف هذا ال�رضب من ال�صعر املرواين: قطعة ل�صعيد 

ابن حممد بن العا�صي يف بيتني؛ هما: 

ــــَذاري ــى ِع ــل َمــــاِن َع اتَـــُخـــطُّ يـَـــُد الــــزَّ ِبي�سَ يِب  ال�سَّ ُحـــروِف  مــن  ــطــوراً  �ــسُ

ــْبــٍح  َكــ�ــسُ ـــْت  ـــانَ َك واإِْن  ــا  ــَه ــ�ــسُ ــِغ ــاأُبْ ف
ــا)3) ــيــ�ــسَ ــِغ بَ ــحــاً  ــْب �ــسُ ــا  ــَه ــَل ــْب َق اأَر  ومَلْ 

فابن الكّتاين )420هـ) ن�صبها اإىل �صعيد، وابن دحية )633هـ) ن�صبها اإىل اأبي عثمان �صعيد 

ح ن�صبتها اإىل �صعيد؛ لكون ابن الكتابي معا�رضاً لل�صاعرين،  . وُترجَّ
(4(

ابن فتحون التجيِبي

ذلك  ونقل  فتحون،  ابن  يد  على  تتلُمذه  من  ذلك  على  اأدّل  ول  ب�صعرهما،  اأَْخرَبُ  ولعلَّه 

املنطق عن حممد بن عبدون  اأخذت �صناعة  تاآليفه قال:  �صاعد، فقال: »قراأت يف بع�ص 

 .
(5(

اجلبلي.... و�صعيد بن فتحون ال�رضق�صطي املعروف باحلمار«

احلّجة  لديه  تقم  مل  اإن  اإىل غريه،  وين�صبه  اأ�صتاذه،  �صعر  الكتاين  ابن  يهمل  اأن  يعقل  فال 

اأيام الفتنة،  اأ�صتاذه- يف  والدليل على ذلك، وزيادة على ذلك فهو نزيل �رضق�صطة - بلد 

وهذا ما يجعله قريبًا من اأدب معلمه واأ�صعاره. 

)1) زاد امل�صافر 126. وانظر تخريج الأبيات يف الديوان 574.

)2) املطرب 201.

)3) الت�صبيهات 257.

)4) الت�صبيهات 257. وهو املعروف باحلمار ال�رضق�صطي، وله م�صاركة يف علم النحو واللغة، وغلب عليه علم املنطق، وحلق 

باملئة اخلام�صة. انظر اجلذوة 36/1، والبغية 399/2، وطبقات الأمم 90، والذيل والتكملة 40/4. 

)5) طبقات الأمم 104. والوايف بالوفيات 16/3.
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ر زمنه حكى مامل يتحقق.  ا لَتاأَخُّ ا ابن دحية فرمبَّ واأمَّ

بيتان  املرواين:  ال�صعر  الن�صبة يف هذا ال�رضب من  واآخر ما وقعت عليه من ا�صطراب 

لبن ُلبَّال ال�رضي�صي؛ وهما: 

ــٍق  ــ�ــسْ ــِع ـــْنِ َمــــا اتُّـــهـــَمـــا ب ـــَق ـــِن ـــتَ ـــْع ـــاِقوُم ـــن ـــِتَ واْع ـــمٍّ  ِبـــ�ـــسَ ـــا  ـــَف ُو�ـــسِ واإن 

ــنــًى ــا ملـَـْع ــَع ــَم ــتَ ـــَراِقلَــَعــْمــُر اأِبـــْيـــَك مــا اْج ـــِف ــِة وال ــَع ــي ــِط ــَق ــى ال ــنَ ــْع ــَوى َم �ــسِ

ابن دحية،  وتبعه  ُلبَّال،  ابن  اإىل  )619هـ)  احلريري  مقامات  �رضح  ن�صبهما �صاحب  اإذ 

 .
(1(

والبون�صي )651هـ)، وابن �صعيد يف املغرب

يف  ْندي  الرُّ البقاء  اأبي  واإىل  )750هـ)،  ال�صحر  ملح  يف  ريدان  ابـن  اإىل  البيتان  ـَب  وُن�صِ

الإحاطة، ونفح الطيب. والبيتان يف الوايف يف نظم القوايف دون ن�صبة، والكتاب �صنعة 

ُلبَّال  البيتني لبن  اأن  الظريف. والثابت  ال�صاب  البيتان يف ديوان  نف�صه. وورد  البقاء  اأبي 

من وجوه عّدة: اأولها ح�صاب ال�صنني، فاأقدم م�صدر ذكرهما هو �رضح مقامات احلريري 

)619هـ)، و�صاحبه تلميذ ابن ُلبَّال، وهو اأعلم ب�صعره، اإذ اأورد له اأ�صعاراً كثرية يف �رضحه. 

ل  متثاًل  قولهما  فيكون  )688هـ)،  الظريف  وال�صاب  )684هـ)،  البقاء  اأبي  تاأخر  ومعلوم 

اإن�صاداً. 

ْندي ن�صبة الأبيات يف كتابه؛ وهذا ما يدفع كونهما له. ولعلَّ ل�صان  وثانيهما اإغفال الرُّ

ري.  ْندي، وكذا فعل املقَّ الدين وهم فيهما، فح�صب اأن البيتني لأبي البقاء الرُّ

وثالثها اتفاق اأغلب امل�صادر على ن�صبتهما لبن ُلبَّال، وخالفت هذا الإجماع امل�صادر 

املتاأخرة. 

)664هـ)  اجلالب  ابن  لتفرد  عليها  يعّول  فال  )624هـ)؛  ريدان  لبن  البيتني  ن�صبة  واأّما 

ْحر  ُه )ملُح ال�صِّ َت�رضَ حر، الذي مل ي�صل اإلينا بل �َصِلم خُمْ عر وَروح ال�صِّ بذكره يف كتابه ُروح ال�صِّ

اإىل  الراأي  التجيِبي )750هـ)، ومرد هذا  ليون  ابن  حر) �صنعة  ال�صِّ عر وَرْوح  ال�صِّ ُرْوِح  من 

)1) انظر على التوايل: �رضح مقامات احلريري 93/2 ، وفيه ابن اأبي لبابة وهو حتريف، واملطرب 98، وكنز الكّتاب 816، 

واملغرب 303/1. 
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تاأخر وفاة ابن ريدان عن ال�صاعر املذكور باأكرث من اأربعني عامًا، ولعله حلق به فاأخذ من 

�صعره.

ح فيه:  ج- ال�سعر املتنازع ن�سبته دون مرجِّ

وهذا ال�رضب من ال�صطراب يف �صعر بني مروان جاء نادراً، فقد وقفت على قطعتني 

ح واحدة على  اثنتني وقع فيهما تنازع يف الن�صبة، دون وجود دليل يقطع بن�صبتهما، اأو يرجِّ

الأخرى. 

ري يف النفح، فقال: »اإنَّ الّنا�رض -رحمه اهلل- كان له  ا القطعة الأوىل فاأن�صدها املقَّ فاأمَّ

َب اإليه بع�صهم قوله:  نظم، ومّما َن�صَ

ــنٍّ ــسِ � ــــاُن  ــــْدثَ ِح ــَر  ــغ ــسَّ ــ� ال  ُّ ـــرصُ ـــ� يَ ــِغــِرل  الــ�ــسَّ ــوِد  ــُع ــسُ � يِف  ـــاأُن  الـــ�ـــسَّ َـــــا  اإنَّ

ــٍم ــْن ــُغ ُمــِغــِرَكــــم ُمـــِقـــيـــٍم َفـــــــاَزْت يـَــــــَداُه ِب ــــفُّ  َك ْكـــ�ـــسِ  بـــالـــرَّ ـــُه  ـــْل ـــنَ تَ مَلْ 

ه: ال�صحيح  ِتَب باأثره ما ن�صّ هكذا األفيت البيتني من�صوبني اإليه بخط بع�ص الأكابر، ثّم ُكُ

البيتني، وجلهالة عني ال�صاعر  اأقف على قائل اآخر لهذين  . ومل 
(1(

اأعلم« اأّنهما لغريه. واهلل 

الآخر؛ فال مرّجح يف ن�صبة البيتني.

وكذلك احلال يف قول عبد العزيز بن النا�رض: 

ــاأْن ــسَ َْفــُت ِلــبَــْعــ�ــسِ � ــِك وانْــ�ــرصَ ــتُ ــْن ــاِن)2)َدَف ِبــالــلِّــ�ــسَ اإِلَّ  ـــــــــْرِك  اأَْذُك َومَلْ 

2ـ ال�سعر امل�سطرب بن �سعراء بني مروان:

�صعر  حتديد  يف  اأنف�صهم  املروانيني  ال�صعراء  بني  امل�صطرب  ال�صعر  معرفة  اأهمّية  تكمن 

�صعراء  العاّمة جلملة  فالأحكام  العاّمة.  للوقوف على خ�صائ�صه و�صماته  بعينه،  �صاعر  كّل 

اإىل  مرواين  �صاعر  من  ال�صعر  ن�صبه  انتقال  حقيقتها  من  يغري  ول  ر�صخت،  قد  املروانيني 

)1) نفح الطيب 342/1. 

)2) ال�صحر وال�صعر 87. وانظر البيتني وتخريجهما يف الديوان 414. 
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مرواين اآخر. 

و�صاأقف على �رضوب ثالثة من ال�صطراب؛ وهي: ال�صعر الذي عرف �صاحبه يقينًا، 

ح فيه.  ح فيه كونه لأحد ال�صاعرين، وال�صعر الذي ل مرجِّ وال�صعر الذي ُيرجَّ

واأّما ال�صعر الذي عرف �صاحبه يقينًا؛ فمنه ق�صيدة عبد اهلل بن العزيز املعروف باحلجر، 

واأولها: 

ــْن يَُكْن ــَراُر، وَم ــِف يـُـْغــِن ال َفــَلــْم  ـــَرْرُت  ــارُبَف َه الأَْر�ــــسِ  يُــْعــِجــْزُه يف  مل  اهلِل  ــَع  َم

اإذ اأن�صدها ابن الأّبار للحجر، فقال: »وله مع ر�صالة حني ظفر به املن�صور حممد بن اأبي 

 .
(1(

عامر، يف �صوال �صنة خم�ص وثمانني وثالثمئة.....«

الفاطميني:  خليفة  احلاكم  باأمر  اأ�رضه  و�صف  يف  فقال  ركوة،  لأبي  املّقري  واأن�صدها 

»فاأمر احلاكم اأن ُيَطاف به على جمل، ثمَّ قتل �صرباً يف 13 رجب �صنة 397هـ، وملَّا ح�صل 

 .
(2(

يف يد احلاكم كتب اإليه: فررت............. الأبيات«

 .
وبهذا يكون قول اأبي ركوة متثاًل ل اإن�صاداً)3)

ومن مثل ذلك: ما وقع من ا�صطراب بني الأ�صم املرواين وبني جّده ال�رضيف الطليق يف 

مو�صعني؛ الأول: مطلع ق�صيدة الأ�صم ال�صهرية وهو: 

ــَرِب ــَه ـــَن ال ـــــى ِم ــٌة اأَْوَق ــنَّ ــَدا ُج ــَلــِبَمــا لــلــِع الــطَّ يف  اهلِل  وَخــْيــُل  ــرُّ  ــَف امل ــَف  ــْي َك

بيتًا لالأ�صم  اأن�صد ابن �صاحب ال�صالة الق�صيدة وعّدتها )55) خم�صة وخم�صون  فقد 

البتداءات  »ومن  فقال:  للطليق،  البيت  �صطر  ْندي  الرُّ البقاء  اأبو  واأن�صد   ،
(4(

املرواين

 .
(5(

احل�صنة.... قول الطليق: ال�صطر«

فيه،  �صك  ل  وا�صح  الأمر  يف  ْندي  الرُّ وهم  واإمنا  لالأ�صم،  الأبيات  اأن  يقينًا  والثابت 

)1) احلّلة ال�صرياء 218/1.

)2) نفح الطيب 399/3.

)3) انظر تخريج الق�صيدة يف الديوان 425. 

)4) املن بالإمامة 159. 

)5) الوايف يف نظم القوايف 55.
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فالق�صيدة قيلت يف مدح عبد املوؤمن بن علي يف منت�صف املئة ال�صاد�صة، على حني تويف 

الطليق يف مطلع املئة اخلام�صة. 

واأّما املو�صع الثاين فهو ثالثة اأبيات قيلت يف و�صف حجر، وهي: 

َفا ال�سَّ يَاِب�ِس  ِمْن  الَكفِّ  ــْلُء  ِم اَء  مَّ بَِخيِلَو�سَ ـــفَّ  وَك ــوٍب  ــبُ َمْ ــَب  ــْل َق ــْت  ــَك َح

ًل  ـــــدَّ ـــرَّ جُمَ ـــَخ ِقيِل َرَمــــْيــــُت ِبـــَهـــا ِقـــــْرِن َف �سَ ــْفــَرتــْنِ  الــ�ــسَّ ــي  ِبـَـا�ــسِ َكــَعــْهــِدي 

ــا َ ــاإنَّ ف ــالَح  ــسِّ ــ� ال ــُس  ــا� ــنَّ ال َعـــــِدَم  ــِبــيــِلاإذا  ـــُكـــلِّ �ــسَ ــالِحــَي َمــــْوُجــــوٌد ِب  �ــسِ

ْندي )684هـ)  ، ون�صبها الرُّ
(1(

فواَن بن اإدري�ص )598هـ) اإذ ن�صب الأبيات اإىل الأ�صمِّ �صَ

 .
(2(

اإىل الطليق

ولعلَّ  الطليق،  ه  جلدِّ ويدعوه  الأ�صم  �صعر  يف  َيِهُم  البقاء  اأبا  لأنَّ   ، لالأ�صمِّ والأبيات 

اأَْخرب ب�صعره من  ا حلق بال�رضيف الأ�صم، وبذا يكون  ا �صفوان فرمبَّ الأمر التب�ص عليه. واأمَّ

ْندي.  الرُّ

اأحد  اإىل  ال�صعر  ن�صبة  يف  يقطع  دليل  ول  فيه،  الن�صبة  ا�صطربت  الذي  ال�صعر  ومن 

ال�صاعرين: قطعة حلبيب بن عبد امللك يف ثالثة اأبيات، وهي: 

لَــُكــُم ــٌح  ــسِ ــا� نَ اإنِّ  ـــِف  اخَلـــالِئ ـــَن  بْ للنَِّقِميـــــا  ـــاُد  ـــْرتَ يَ ـــــٍن  َح اإِ ِذي  َقــْتــِل  يف 

ِبــبَــاِئــَقــٍة َفـــيَـــاأِْتـــيـــنَـــا  يـُــْفـــِلـــتـَــْنـــَك  َقِمل  ال�سَّ ــَن  ِم تَــــْ�َاأْ  ــِه  ِب ــَك  ــَديْ يَ ــُدْد  ــسْ وا�

�ُسَطٍب ذا  الِهنديِّ  ــن  ِم باً  َع�سْ الـــَكـــَرِمَجلِّْلُه  َفــْعــَلــُة  ــِه  ــي ف امـــَة  َ ـــ�ـــرصَّ ال اإنَّ 

فابن الأبَّار ن�صبها اإىل حبيب نقاًل عن ابن حيَّان، ثم ذكر: »وقيل اإّن هذا ال�صعر لعبد 

 .
(4(

َب �صاحب الأخبار البيت الثاين اإىل عبد امللك «، وَن�صَ
(3(

امللك ابن عمر

اأن�صد البيت مفرداً، يف حني  ح ن�صبة الأبيات اإىل حبيب؛ لأّن �صاحب الأخبار  وترجَّ

�صاقه ابن الأبَّار مع بيتني اآخرين، والذي يروي البيت يف �صعر يكون اأكرث تثبتًا ممن يرويه 

)1) زاد امل�صافر 126. 

)2) الوايف يف نظم القوايف 14. 

)3) احلّلة ال�صرياء 59/1.

)4) اأخبار جمموعة 97. 
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مفرداً، واإىل ذلك فالبيت متمكن يف مو�صعه. 

اخل، واأولها:  ومن مثل ذلك: ما حدث من ا�صطراب يف ن�صبة الأبيات ال�صهرية للدَّ

نَْخلٌة ــِة  ــاَف �ــسَ ــرُّ ال ــَط  ــسْ َو� ــا  ــنَ لَ ْت  النَّْخِلتَــبَــدَّ بََلِد  َعْن  الَغْرِب  ِبــاأَْر�ــسِ  تَنَاَءْت 

 
(3(

، وابن عذاري
(2(

، وتبعه يف هــذه الن�صـبة ابـن الأثـري
(1(

اخـل فن�صبها ابـن الأبَّـار للدَّ

. والأبيات لعبد امللك بن ب�رض عند ابن الأبَّار يف 
(5(

، ول�صان الدين بن اخلطيب
(4(

والذهبي

تعقيبه عليها، فقال: »وقد قيل اإّن الأبيات الأربعة الأول لعبد امللك بن ب�رض بن عبد امللك 

ابن ب�رض بن مروان بن احلكم، قالها عند دخوله الأندل�ص فراراً من بني العبا�ص، يف �صدر 

 .
(6(

اأيام الأمري عبد الرحمن بن معاوية«

اخل باتفاق امل�صادر، وِذْكُر ن�صبة الأبيات لعبد  والأرجح اأّن الأبيات لعبد الرحمن الدَّ

امللك ابن ب�رض دون اإن�صادها: ي�صعف هذه الرواية ويدفعها. 

اخل التي اأولها:  ونظري هذا ال�صطراب يف الن�صبة اأبيات الدَّ

ـــٌة ِمــثــلــي ـــبَ ـــِري ـــــــِت َغ ـــا نَــــْخــــَل! اأَنْ ـــِلي ـــس الأَ� ــــِن  َع ـــيـــٌة  ـــاِئ نَ الــــَغــــرِب  يف 

 .
(10(

، والذهبي
(9(

، والقفطي
(8(

، وكذا ابن ب�صكوال
(7(

اخل اإذ ن�صبها ابن الأبَّار اإىل الدَّ

اأغلب  لإجماع  اخل؛  للدَّ اأنها  والأرجح   .
(11(

عمر بن  امللك  عبد  اإىل  املّقري  ون�صبها 

امل�صادر، وتاأخر املّقري. 

)1) احلّلة ال�صرياء 37/1. 

)2) الكامل يف التاريخ 278/5. 

)3) البيان املغرب 60/2. 

)4) �صري اأعالم النبالء 247/8. 

)5) الإحاطة 470/3، واأعمال الأعالم 10.

)6) احلّلة ال�صرياء 37/1. 

)7) احلّلة ال�صرياء 37/1.

)8) ال�صلة 329/1. 

)9) اإنباه الرواة 46/2. 

)10) �صري اأعالم النبالء 251/8.

)11) نفح الطيب 51/4.
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ومثل ذلك: ما كان من ا�صطراب بني م�صلمة بن حممد، وبني اأخيه املطرِّف بن حممد؛ 

يف ن�صبة الأبيات الآتية: 

مَلـُـــَحــــاُل ــــَوًة  ــــْب ــــسَ َو� ـــْيـــبـــاً  �ـــسَ َزَواُلاإِنَّ  ــا  ــَه عــْن ــكــوَن  ي اأَْن  ــــى  اأَن َقــــْد 

ْعـ  ال�سَّ ــَل  ــَل َخ ــي  ــت َّ مِل ــُب  ــْي الــ�ــسَّ ــــَب  الأَْحــــــــَواُلَرِك ــــِه  ِب ـــْت  ـــال َح ـــٍت  ـــَوق ِل ِر 

ـــن ُمــــــَزاٍج ولَــْهــٍو  ــَس َع ــ� ــْف ــنَّ ـــــَدِع ال ـــــاَءْت َحـــاُلَف ــْت وَج ــ�ــسَ ــَك َحــــاٌل َم ــل ِت

ري البيتني الأول والثالث  َب املقَّ ، وَن�صَ
(1(

فن�صب ابن الأبَّار الأبيات اإىل املطّرف بن حممد

ف لتقدم ابن الأبَّار، واإن�صاده اأبياتًا اأكرث  ح ن�صبتها اإىل املطرِّ . وترجَّ
(2(

اإىل م�صلمة بن حممد

ري.  من املقَّ

ف بن حممد، وقع بينه وبني اأخيه القا�صم بن حممد  وثّمة ا�صطراب اآخر يف �صعر املطرِّ

يف البيتني: 

نَا َفتمكَّ الــَهــَوى  ــِبــي  ــْل َق ـــْن  ِم ــنــَت  َمــْعــِدنَــاَمــكَّ ــة  ــابَ ــبَ ــ�ــسَّ ــل ل َراُه  اأَ ــــْد  ــــَق َولَ

ـــــَدا َوُمــــَداَمــــٌة ــــــاَلٌل َقــــْد بَ ـــِه َوَعــْيــ�ــٌس َقـــْد َهــنَــاَهــــذا ِه ـــِت ـــَراَح ـــــِري ِب َتْ

، وقد 
(3(

فقد ن�صبهما احُلَمْيدي )488هـ) اإىل اأبي القا�صم بن حممد املعروف بابن غزلن

اأن�صد البيتني يف )باب من ذكر بالكنية ومل اأحتقق ا�صمه)، ون�صبهما ابن الأبَّار )658هـ) اإىل 

 .
(4(

القا�صم بن حممد املعروف بابن غزلن

اأنَّ البيتني لأبي القا�صم بن حممد املعروف بابن غزلن، وهو املطّرف ذاته،  والأرجح 

، وبها عرفوا، وامل�صهور يف كنية 
(5(

فاملطّرف والقا�صم وعثمان اأ�صقاء، واأمهم تدعى غزلن

املطّرف اأبو القا�صم، وعليها اعتمد احُلَمْيدي ومل يهتِد اإىل ا�صمه. ورمبا غابت هذه الكنية 

اأ احُلَمْيدي، فقال: »واأن�صد له احُلَمْيدي، وقال فيه ]اأبو[ القا�صم  عن ابن الأبَّار الذي خطَّ

)1) احلّلة ال�صرياء 130/1.

)2) نفح الطيب 121/5.

بي يف كتابه نا�صخ عن احُلَمْيدي لي�ص اإّل. )3) جذوة املقتب�ص 635/2. ونقل عنه بغية امللتم�ص 707/2. وال�صّ

)4) احلّلة ال�صرياء 128/1.

)5) ر�صائل ابن حزم 91/1، وانظر ترجمة املطّرف �ص 323.
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. واإ�صافة اإىل ذلك؛ فتقدم احُلَمْيدي يع�صد هذا الراأي. 
(1(

وهو غلط منه«

العزيز، وبني ال�رضيف  ومثل ذلك: ما وقع من ا�صطراب بني حممد بن ه�صام بن عبد 

الطليق يف بيتني هما: 

ـــ ــي ــاب ــَع ثَ ــا  ــَه ــي ِف الأَْوَراَق  ــيوَكـــــــاأنَّ  ــواق ــسَّ ــ� ال يف  ـــثَـــْت  ـــعَّ تَـــبَ ـــــٍن  ُلَ ُن 

املـَــا ــــــِق  َرونَ ـــبَـــاَء يف  احَلـــ�ـــسْ اِقـــيوكــــــاأنَّ  الـــرتَّ ــسِ  ــا� ــيَ بَ يِف  رِّ  الـــــدُّ ــا  ــنَ ــسَ � ِء 

  .
(3(

، ون�صبهما ابن الأبَّار اإىل ال�رضيف الطليق
(2(

اإذ ن�صبهما ابن الكتاين اإىل حممد بن ه�صام

والأرجح اأنَّهما ملحمد بن ه�صام لأ�صباب عديدة؛ اأولها: اأنَّ حممداً عا�ص يف كنف الّنا�رض، 

ر وفاته قبل )350هـ)، وعلى هذا فوفاته �صبقت ولدة الطليق، وثانيها: اأنَّ ابن الكتاين  وُتقدَّ

)420هـ) املعا�رض للطليق، املتقدم زمنًا على ابن الأبَّار )658هـ)؛ اأن�صد البيتني وقبلهما اأربعة 

اأبيات اأُخر، والأبيات متمكنة يف مو�صعها، يف حني اأن�صد ابن الأبَّار البيتني منفردين، ومن 

اأن�صد اأبياتًاً مت�صلة املعنى اأثبت ممن اأن�صدها منفردة. 

ويف حالة فريدة وقع ا�صطراب يف ن�صبة ال�صعر بني اأبي ركوة، وبني مرواين م�رضقي هو 

ري، هما:  ، يف بيتني اأن�صدهما املقَّ
(4(

َم�ْصلمة بن عبد امللك

ـــه ـــْرَق بَ َقــــائــــٌم يف  ـــاٍم  ـــسَ ـــ� ِه ــــــُن  ــهواب ــقَّ ــسٍ َح ــ� ــم ــسَ ــــاُل َعــــْبــــُد � ــــنَ ــــِه يَ ب

ـــُه ـــاُم ـــي ِق بَـــــْربَـــــِرَهـــــا  يِف  ـــــُه اإِْكــــــَراُمــــــُهيَـــــُكـــــوُن  ُة الـــــُعـــــْرِب لَ ــــــــرَّ وُق

مبا كان  ب�رضَّ بخالفته  امللك  بن عبد  اأنَّ م�صلمة  بقوله: »وزعم  لهما  املّقري  مّهد  وقد 

عنده من علم احلدثان، وكان يقال عن م�صلمة اإنَّه اأخذ علم احلدثان عن خالد بن يزيد بن 

. والأرجح اأنَّ 
(5(

معاوية، واأخرج لهم اأرجوزة اأ�صندها اإىل م�صلمة، وفيها و�صفه: البيتان«

ة الأرجوزة وتب�صريها  البيتني - يف اأقّل تقدير- من �صنع اأبي ركوة، اإذ جلاأ اإىل اختالق ق�صَّ

)1) احلّلة ال�صرياء 128/1. وما جاء بني معكوفتني فراغ مل ي�صده املحقق، وما اأثبّته من اجلذوة التي نقل عنها ابن الأّبار.

)2) الت�صبيهات 278.

)3) احلّلة ال�صرياء 255/1.

)4) و�صعته يف امل�صطرب من �صعر املروانيني اأنف�صهم ملروانّيته، وعدم اختالف امللكة ال�صعرية بينهم.

)5) نفح الطيب 398/3.
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بخالفته؛ جلمع الأن�صار واملريدين حوله، وللقيام باأمره والثورة على احلاكم العبيدي. 

ومل اأقف على ِذْكٍر لالأرجوزة يف امل�صادر التي وقعت عليها. 

ووقع ا�صطراب بني �صعيد بن حممد وبني ال�رضيف الطليق يف ن�صبة هذين البيتني: 

بَْعَدُهْم ــدَي  َوْح ات  الَعَر�سَ يف  ــُدَفبَِقْيُت  ــَه ــْع ـــاهـــٍد مـــا تُ ـــَع َحــــــــْرَاَن بَــــْن َم

َخــَلــْت  اإذ  َمــــيٍّ  ِديَـــــــاُر  ــُدفـــكـــاأنَّـــُهـــنَّ  ــ�ــسِ ــْن ــا ُم ــَه ــي ـــالَن ف ـــْي ـــْن َغ ـــــاأنَّ م وك

 .
(2(

، ون�صبهما ابن الأبَّار اإىل الطليق
(1(

فن�صب ابن الكتاين البيتني اإىل �صعيد بن حممد

اأعلم  ولعلَّه  لل�صاعرين،  معا�رضاً  الكتاين  ابن  لكون  �صعيد؛  اإىل  الأبيات  ن�صبة  ح  وترجَّ

ب�صعرهما من ابن الأبَّار املتاأخر زمنًا. 

ومثل ذلك: ما وقع من ا�صطراب بني �صعيد بن حممد، وبني احلكم امل�صتن�رض يف ن�صبة 

هذين البيتني: 

ــَطــَوى انْ ــد  َق ماِء  ال�سَّ َجــوِّ  يف  ــدُر  ــبَ ْوَرِقوال ـــــزَّ ــى َعــــاَد ِمــْثــَل ال ــتَّ ـــاُه َح ـــَرَف َط

ـَــا ـــــِت املـَـــَحــــاِق كـــاأنَّ ــــْن َتْ ــــــرَتاُه ِم ـــَرِقَف ـــْغ يَ ــُه مل  ــسُ ــ� ــْع ــُر وبَ ــث ــك ـــــِرَق ال َغ

ري، و�صذَّ  اإذ ن�صبهما الثعالبي اإىل �صعيد، وكذا ابن الكتاين، وتبعهما ابن �صعيد ثّم املقَّ

ل�صان الدين فن�صبهما للحكم امل�صتن�رض، والأرجح اأن البيتني ل�صعيد باتفاق جّل امل�صادر، 

واإثباتهما يف كتب املعا�رضين لل�صاعر نف�صه، ف�صاًل عن بع�ص الأوهام التي وقع فيها ل�صان 

 .
(3(

الدين، وهي تدعو املرء للتثبت من مروياته

وثّمة ا�صطراب اآخر يف �صعر �صعيد بن حممد، بينه وبني ال�رضيف الطليق يف بيتني هما:

ــُوُه َخــْط تَــَقــاَرَب  َقــْد  ْبِحي  �سُ ـــاُل  بَ ــا  ــُهَم ــُدوُم ــى ُق ــرَج ـــاأَ حــتَّــى لَــْيــ�ــَس يُ ـــَط واأَبْ

ــى  َج ــدُّ ــا ال ــَده ــيَّ ــِل َق ــْي ــلَّ ــــوَم ال ــــاأنَّ ُنُ ـــُه َك ـــِرميُ تَ ل  ـــٍع  َمـــْو�ـــسِ يف  واأَْوَقــــَفــــَهــــا 

، ون�صب ابن الأبَّار البيتني 
(4(

فابن الكتاين ن�صب البيتني اإىل �صعيد وزاد عليهما بيتًا ثالثًا

)1) الت�صبيهات 161.

)2) احلّلة ال�صرياء 225/1.

)3) انظر تخريج القطعة )30) من �صعر ابن لّبال �ص 594، والقطعة )1) من �صعر عبد الرحمن بن احلكم �ص 307.

)4) الت�صبيهات 155. 
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. والأرجح اأن البيتني ل�صعيد؛ لأنَّ ابن الكتاين معا�رض لل�صاعرين، وهو 
(1(

اإىل ال�رضيف الطليق

اأقرب اإىل �صعرهما من ابن الأبَّار املتاأخر زمنًا، اإ�صافة اإىل ذلك فقد اأن�صدهما وزاد بيتًا ثالثًا 

على رواية ابن الأبَّار، ومن يروي الأبيات يف �صعر اأكرث تثبتًا ممن يرويها مفردة. 

ومن مثل ذلك ال�صطراب بني اخلليفة املهدي، وبني اأبي طالب عبد اجلبَّار يف ن�صبة 

هذين البيتني: 

ــِس ــا� ــيَّ ــَه َقــــَواِمــــَك امل ــْب ــسِ ــــَت � ــــَديْ ـــسِاأَْه ـــن اآ� ــاً َرِطـــيـــبـــاً نـَــاِعـــمـــاً ِم ــن ــسْ ــ� ُغ

ـــِه ـــاِت ـــَرَك َح يَــْحــِكــْيــَك يف  ـــا  َ ـــاأنَّ ـــَك ــــَفــــا�ــــسَِف الأَنْ يف  ـــِكـــيـــه  َتْ ـــــا  ـــــاأَنَّ وَك

العماد  ون�صب   ،
(3(

ذلك يف  ري  املقَّ وتبعه   ،
(2(

املهدي اإىل  البيتني  ال�صفدي  ن�صب  اإذ 

اأنَّهما للمهدي؛ لتفاق م�صدرين وانفراد  . والأرجح 
(4(

الأ�صفهاين البيتني اإىل اأبي طالب

ثالثهما، ف�صاًل عن تاأخر وفاة اأبي طالب عن املهدي باأكرث من مئة عام. 

فيه.  ح  ُمرجِّ ل  الذي  ال�صعر  هو  بينهم،  املتنازع  املرواين  ال�صعر  من  الثالث  وال�رضب 

ومثاله: ما وقع من ا�صطراب بني النَّا�رض وبني ابنه احلكم امل�صتن�رض يف اأبيات ثالثة هي:

اإلَّ َفـــــَقـــــْدُت  ــــيٍء  ــــسَ � ــــــلُّ  ُك ـــــا  ـــيَّـــاَم �ـــسَ ـــــُه  ـــــْن َع اهلل  ــــي  ــــِن ــــسَ � ــــوَّ َع

ي َخـــــْرِ َمـــنَـــْعـــُت  َمــــا  اإَِذا  ــــااإِنِّ  ــــَديَّ ـــــــْن يَ ـــــاَعـــــَد اخَلـــــــــْرُ ِم تَـــــبَ

ـــِه  ـــْي ـــَل َع ــــَمــــٌة  ــــْع ِن ِل  ـــــــاَن  َك ــــــْن  ــــاَم ــــيَّ ـــــَهــــــا ِنـــــْعـــــَمـــــٌة َعــــَل َفــــــاإِنَـّ

اإذ ن�صبها ابن �صعيد نقاًل عن احلجاري اإىل النَّا�رض فقال: »وممَّا ن�صب له وقد ن�صب لبنه 

ن�صبة  ح يف  ، ول مرجَّ
(6(

ري ال�صفدي، واملقَّ القول  . وتبعه يف هذا 
(5(

الأبيات« امل�صتن�رض: 

الأبيات اإىل اأحد ال�صاعرين. 

)1) احلّلة ال�صرياء 225/1.

)2) الوايف بالوفيات 165/5. 

)3) نفح الطيب 113/2، 125. 

)4) خريدة الق�رض 215/2.

)5) املغرب 184/1.

)6) الوايف بالوفيات 231/18، ونفح الطيب 363/1.
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امللك؛ يف  عبد  بن  وبني حممد  امل�صتن�رض  بني  وقع  الذي  ال�صطراب  ذلك:  مثل  ومن 

البيتني ال�صهريين اللذين بعث بهما اإىل �صاحب م�رض: 

لَــت ــدَّ تَــبَ َمـــــْرَوان كيف  ــي  ــِن بَ ــا  ــنَ ــ�ــسْ ــُراأَلَ َواِئ ــدَّ ال ِعَلْينَا  َداَرت  اأَْو  ار  ـــدَّ ال ِبــنـَـا 

ــْت ــَل ــلَّ ــَه تَ ـا  ِمــنَـّ ــــوُد  َــــْولُ امل ـــــَد  ُوِل ــُراإَِذا  ــاِب لـَــْيـــِه املـَـنَ ْت اإِ ـــزَّ ـــتَ لـَــُه الأَْر�ـــــسُ َواْه

حمدون،  وابن  خلكان،  وابن  ري،  واملقَّ دحيَة،  ابُن  املُ�صتن�رِض  احلكِم  اإىل  ن�صبهما  اإذ 

. وهما ملحمد بن عبد امللك عند الثعالبي، وابن �صعيد 
(1(

والأب�صيهي، وابن تغردي بردي

 .
(2(

ري يف مو�صع ثاٍن وابن الأبَّار، والعمري، واملقَّ

ح يف ن�صبة الأبيات اإىل اأحدهما، اإّل اأن كون امل�صتن�رض خليفة الأندل�ص اأدعى  ول مرجِّ

ول  املرواين،  الأمري  امللك  عبد  بن  بخالف حممد  الفاطمي،  نظريه  ملرا�صلته  ذلك؛  لقوله 

ح الن�صبة للم�صتن�رض.  يطمئن املرء كثرياً ملثل هذا الراأي حتى يرجِّ

وبذا اأختم ما ا�صطربت ن�صبته من �صعر بني مروان، �صواء اأكان هذا ال�صطراب فيما 

بينهم، اأم بني �صعرائهم وال�صعراء الآخرين. 

 

الأعيان 373/5. والتذكرة احلمدونية 410/3،  الطيب 101/5، ووفيات  املطرب 12، ونفح  التوايل هي  )1) وامل�صادر على 

وامل�صتطرف 412/1، والنجوم الزاهرة 153/4. 

)2) وامل�صادر هي: يتيمة الدهر 361/1، واملغرب 185/1، ورايات املربزين 113، واحلّلة ال�صرياء 209/1، وم�صالك الأب�صار 

327/24، ونفح الطيب 125/5. 
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الف�سل الثان

عريَّة الأَغرا�ُس ال�سِّ
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اأوًل: �سعر ال�سيا�سية: 

يف  فعا�صوا  الأندل�ص،  يف  عهدهم  ل  اأوَّ يف  املروانيني  الدولة  واأمور  ال�صيا�صة  �صغلت 

انتفا�صة  من  وكم  اخل،  الدَّ ق�صمه  ثائر  من  فكم  حوادثها،  يف  اأعمارهم  واأفنوا  اأتونها، 

، وكم من عا�ٍص رّده اأمراء بني مروان اإىل جادة احلق، وكان لهذا 
ّ
�صحقها احلكم الرب�صي

ال�صغل الدائم باحُلْكم اأن اأجرى تلك احلوادث على األ�صنتهم �صعراً، فلم يكد يخلو فخرهم 

اأو مديحهم - وهما عماد ال�صعر ال�صيا�صي - منها. 

وقبل احلديث عن هذا النوع من ال�صعر، الذي - رمبا - جاز ت�صميته ب�صعر احلما�صة، ملا 

؛ لبد من الوقوف 
(1(

اأورده اأبو متام يف م�صنفه ال�صهري من اإدخال الفخر يف باب احلما�صة

على بع�ص الأمور التي عاجلها اأمراء بني مروان يف �صعرهم؛ ر�صمًا ل�صيا�صة متبعة، وتاأ�صي�صًا 

لدعوة خا�صة يف احلكم، فمروانّيو الأندل�ص ا�صتظهروا در�ص خالفتهم يف امل�رضق، واأرادوا 

اإحداث دعاية وو�صيلة لتثبيت حكمهم، وتقريبهم من العاّمة. 

ولعلَّ اأوىل اجلوانب ال�صيا�صية التي تناولها ال�صعراء املروانّيون هي ق�صية الثائر اأبي ال�صباح 

اإىل الإمارة، فقد وقف  اأعانه على الو�صول  اأن  اخل بعد  اليح�صبي، الذي خرج على الدَّ

جمع من الوزراء واملقربني معار�صني امل�صا�ص باأبي ال�صباح- وقد قدم اإىل ق�رض الإمارة يف 

َم ن�صيحة �صيا�صية-  اأنَّ حبيب بن عبد امللك خالفهم، وقدَّ اإل  اأربعمئة فار�ص بغري عهد- 

اخل مفادها: اأنَّ هذا الثائر املارق حمل يف طّياته حقداً دفينًا، ودّبر اأموراً يف  بزعمه- للدَّ

ا جميئه اإىل ق�رض الإمارة فما هو اإّل مناورة ومكر  اخلفاء للقيام على ُملك بني مروان، واأمَّ

ر له اأن ميلك اأو يزعرع املُْلَك املروايّن النا�صئ، فهو  وخديعة، واإن اأفلت هذه املّرة؛ فلرمبا ُقدِّ

اخل، حتَّى ي�صتعيدوا الأندل�ص وينت�رضوا  زعيم اليمانّية، و�صاحب الدعوة للتخل�ص من الدَّ

على اأعدائهم امل�رضيّة، فالأَْوىل معاجلته بطعنة �صافية تبعد الوهن وال�صعف، فقتله هو غاية 

الكرم: 

)1) �رضح حما�صة اأبي متام لالأعلم ال�صنتمري 101.

Diwan-Bin-Marwan.indb   75 12/8/09   9:38 AM



76

لَــُكــُم ــٌح  ــسِ ــا� نَ اإنِّ  ـــِف  اخَلـــالِئ ـــَن  بْ للنَِّقِميـــــا  ـــاُد  ـــْرتَ يَ ـــــٍن  َح اإِ ِذي  َقــْتــِل  يف 

ِبــبَــاِئــَقــٍة َفـــيَـــاأِْتـــيـــنَـــا  يـُــْفـــِلـــتـَــْنـــَك  َقِمل  ال�سَّ ــَن  ِم تَــــْ�َاأْ  ــِه  ِب ــَك  ــَديْ يَ ــُدْد  ــسْ وا�

�ُسَطٍب ذا  الِهنديِّ  ِمــن  بَاً  َع�سْ ـــَرِم)1)َجلِّْلُه  ـــَك ال ــُة  ــَل ــْع َف ــِه  فــي َامــَة  الــ�ــرصَّ اإنَّ 

ما  �صيئًا  يجّلل  كان  غطاًء  رفع  ا�صتح�صنها-  وقد  الن�صيحة-  هذه  اخل  الدَّ �صمع  وملا 

بالقرب منه، واإذا باأبي ال�صباح غارٌق يف دمائه. 

الثوار  الن�صيحة والتزم احلزم وال�رضامة، ول�صيما مع  اخل قد �صمع هذه  الدَّ واإن يكن 

ياع،  واخلارجني؛ فاإنَّ ه�صامًا )ابنه) اأعر�ص عن ن�صيحة من جاء ليحر�صه على ابتياع ال�صِّ

ه  والتجهيز للملك بالرثوة واملال، فقد ر�صم خطة ل�صيا�صته وتعامله مع الرعّية، اإذ لي�ص همُّ

ُتو�صله  ياع  ال�صِّ اأنَّ  يرى  ول  الكرماء،  عادة  على  جريًا  تفريقه  بل  واكتنازه،  املال  جمع 

ا من ي�صاعده على ذلك هم الأحرار الذين يحرز ولءهم وتاأييدهم بالبذل  اإىل غايته، واإمنَّ

والكرم، فهّمه الأكرب هو �صيا�صة العباد، ل امتالك بع�ص البيوت وال�صياع: 

ــَرِم ــَك ال ِفـــْطـــَرُة  ـ  اَلــْمــُع  ل  ـ  ــيـَـمــيالـــبَـــْذُل  �ــسِ تـُـــــِرْد  مَلْ  َمـــا  بـــي  تـُـــــِرْد  فـــال 

ــْت ــَم ــُع نَ واإْن  ــٍة  ــَع ــي �ــسَ ــــْن  ِم اأَنــــا  بالنَِّعِممــا  ـــــَراِر  الأَْح ــِطــنَــاُع  ا�ــسْ َح�ْسبَي 

ــًة ــبَ ــاِط ـــاِد َق ـــبَ ـــِع ـــُك الــــــَوَرى، وال ـــْل ِهَمِمي)2)ُم ِمــن  يَاِع  ال�سِّ بَْع�ِس  ُملُك  ل 

ولتاأكيد مذهبه يف ا�صطناع الرجال وح�صدهم خلفه؛ ابتاع ه�صام ال�صيعة لذاك الرجل، 

واألزمه خدمته. 

اأن  فما  لهم،  وجندته  رعيته  على  الأمري  لغرية  �صاطعًا  مثاًل  م  فقدَّ الرب�صي  احلكم  ا  واأمَّ

ة املراأة التي ا�صتغاثت باحلكم، بعد اأن دهمت خيل  �صمع من �صاعره العّبا�ص بن نا�صح ق�صَّ

العدو ديارها، وقتلت واأ�رضت عدداً من اأهلها؛ حتَّى طلب التجهز للغزو، وق�صد الناحية 

التي خرجت منها خيل الأعداء، فاأعمل فيها القتل والتخريب واحلرق، واأ�رض عدداً كبرياً، 

ثمَّ �رضب روؤو�ص الأ�رضى يف ح�رضة املراأة، فطابت نف�صها لفعل احلكم الذي اأدرك املراد، 

)1) الديوان 275.

)2) الديوان 293. 
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ج عن املكروب، واأ�صلح حال املع�رض:  و�صفى ال�صدور، وفرَّ

اأََجــْبــتُــَهــا  اأنِّ  ـا�ــُس  عــبَـّ يـــا  ــــَر  تَ ــَرااأَملْ  املـُـَظــفَّ اخَلِمْي�َس  ْقــتَــاُد  اأَ الــبـُـْعــِد  على 

ــًة ْدُت ُغــلَّ ــــــاراً َوبَــــــرَّ ُمْع�رِصَا)1)فــــاأَْدَرْكــــُت اأَْوَط واأَْغنَْيُت  َمْكُروباً  َونَفَّ�ْسُت 

نعمة  هي  بل  ومنًَّة،  تف�صاًل  رعيته  على  ونعمه  عطاياه  الّنا�رض  الرحمن  عبد  يرى  ول 

ت�صبغها الرعّية عليه: 

ـــِه  ـــْي ـــَل َع ــــَمــــٌة  ــــْع ِن ِل  ـــــــاَن  َك ــــــْن  ــــَهـــــا ِنـــــْعـــــَمـــــٌة َعـــــَلـــــيَّـــــا)2)َم َفـــــاإِنَـّ

وَحَر�ص اأمراء املروانيني على الإخال�ص وحفظ عهد اأ�صدقائهم ومقربيهم، فكم من 

دِّ قوًل وفعاًل،  ره بالعهد، وال�صحبة القدمية، فيبادر اإىل الرَّ اأمري و�صلته ر�صالة من �صديق تذكِّ

وغالبًا ما تكون العطّية قليلة اإل اأّنها بقدر املتاح، واإن ب�صط اهلل يف الرزق؛ ف�صياأتي اخلري 

العميم، ويف ذلك قال امل�صتعني: 

ـــ ــلَّ ـــَك اأَْكــــَرَمــــَك ال ـــْي ــا اإل ــنَ ــْث ــَع ــــْد بَ ــْهَق ــلَّ ــِقِ ــتَ ــسْ ــ� ــــاَل تَ ــــــْزٍر َف ــيٍء نَ ــس ــ� ـــــُه ب

ــى ــتَّ ـــِط الــــُعــــْذَر َح ـــ�ـــسُ ـــْهوتـَــَقـــبَّـــْلـــُه وابْ ـــلَّ ـــَه ـــْن ُ امل ـــا  ـــنَ ـــفَّ َك اهللُ  ـــَط  ـــسُ ـــ� ـــْب يَ

ــــرْتَى ـــَك حـــتَّـــى مَتَــــلَّــــْه)3)فـــــاإذا َكـــــاَن، َجـــــاءَك اخَلـــــْرُ يَ ـــلـــْي ـــــَواٍل َع ـــــنَ ِب

وكذا فعل امل�صتظهر حني رفع �صاعر ممن هّناأه باخلالفة �صعراً مكتوبًا يف رقٍّ مب�صور، 

 : فجاد له امل�صتظهر مبا ملكت ميينه، واعتذر عن هذا التق�صري- براأيه- باأدب جمٍّ

ــاِب ــتَ ــَك ال  ِ بَـــ�ـــرصْ الـــُعـــْذَر يف  ــا  ــنَ ــْل ــِب ــِل اخِلــَطــاِبَق ــ�ــسْ ـــا اأْحــَكــْمــَت ِمـــن َف َ مِل

ـــا ـــنَ ــــا لَـــديْ ــــــاَلــــــَزاِء بَ ـــــا ِب ـــــْدنَ ــاِبَوُج ـــال ِحــ�ــسَ ــى َقــــْدِر الــــُوُجــــْوِد ِب ــَل َع

َقـــِدْرنَـــا) اإذا  املُــْنــِعــمــوَن  ـــاِب))))َفـــنَـــْحـــُن  ئَ ـــذِّ ال اأََذى  ــروَن  ــاِف ــَغ ال ــُن  ــْح ونَ

وحني مل يجد اأمري كامل�صتعني ما ُي�صبغه على مقربيه وخا�صته، مل يعر�ص بوجهه عنهم، اأو 

لهم اإىل اأن يتم له الأمر، فقال لأحدهم:  م لهم اعتذاره، واأمَّ يتنكر ل�صحبتهم، بل قدَّ

)1) الديوان 296.

)2) الديوان 408. 

)3) الديوان 482. 

)4) الديوان 494. 
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ــــا ــــَدنَ ــــْن ُق ِع ـــــدَّ ـــــس ـــــ� ُ ـــْناأَنْـــــــــــَت امل ـــِب ـــتَ ـــسْ ـــ� ُم ِودٍّ  يْــــــِح  ِ ِبــــــ�ــــــرصَ

ـــا ـــنَ ـــمُّ ـــَه ــــَك َف ــــْي ــــل ـــْنَفــــــــاْربـَـــــــْع َع ـــم ـــِل ـــسْ ـــ� ُ ـــــــــــِر امل تَــــوِطــــيــــُد اأَْم

ــــا ــــَق ــــتَ ـــــــَد وا�ــــسْ ـــــــَوطَّ ـــــــــــاإذا تَ ــــِديــــْنَف احَلــــا�ــــسِ ــــــنُّ  َظ ــــــــاَب  وَخ َم 

ــــــاَك يف ــــــيَ ُدنْ ــــــْن  ِم ــــْحــــَت  ــــبَ ــــــــــلِّ الآمـــــــلـــــــن)1)اأ�ــــسْ اأَْعـــــــَلـــــــى َمَ

اأي  املروانّية؛  ال�صيا�صة  الأندل�ص عن هذه  الطوائف وولتها يف  و�صذَّ كثري من حكام 

الإخال�ص للمقربني، والتقرب من الرعّية بالعطايا، ففي ق�صة غالم الف�صيح- وهو الذي 

اف ِعربة، اإذ �صنَّ عليه هذا الوزير برجع  عى اأنَّه عبيد اهلل بن املهدي- مع الوزير ابن عطَّ ادَّ

ف يف  اجلواب، وكذا ق�صة �صعيد بن ه�صام بن دحون مع القا�صي ابن حمدين، الذي �صوَّ

اإعطائه الوعود، فكان اأن كتب اإليه: 

ـــــا َ واإنَّ ـــــَك  ـــــْي اأَْرَتِ َوْقــــــٍت  اأيِّ  ْعُداإىل  ال�سَّ ــِعــُدُه  يـُـ�ــسْ ــاَن  اأيَـّ الَفتَى  ــى  ــَرجَّ يُ

ــاً ــم ــكَّ ُمَ ــِه  ــي ف ـــــَت  حُلْ اأَواٌن  ــُدوَهــــــَذا  واُلــْن واملَـــاِل  الــِعــْلــِم  اأَْهـــُل  يُِطْيَعَك 

ٍ ــرصِ ــا� َح ـــَر  ـــاأخَّ تَ اإْن  ِبـــوْعـــٍد  ِل  ــُد)2)َفــَمــْن  ــَوْع ال ــلــَة  املـُـوؤَمِّ النَّْف�َس  يُْنِع�ُس  فقد 

اأف�صحوا يف كثري من �صعرهم عن روؤيتهم ال�صيا�صية،  اأمراء بني مروان  وعلى هذا فاإنَّ 

وتدبريهم اأمور احلكم، واأكرث ما ات�صح هذا الأمر يف فخرهم، ومديحهم. 

1- الفخر: 

اأهم الفنون ال�صعرية التي تناولها �صعراء بني مروان، ول�صيما يف �صدر  يعدُّ هذا الفن 

اأهل  اإىل بثِّ دعواهم ون�رضها بني  املروانيني عمدوا  اأنَّ  اإذ و�صح  الإمارة واخلالفة،  عهد 

واأفعالهم احلميدة: من  مباآثرهم  للتغني  الفخر يف �صعرهم  اأف�صل من  �صبيل  الأندل�ص، ول 

وَيقرُّ  الأعداء...  مروءة، ووفاء، وجندة، وفرو�صية، و�صجاعة يف احلروب، وظهور على 

الدكتور �صوقي �صيف بتقدم املروانيني و�صبقهم يف هذا امل�صمار: »واأّول ما ي�صوقه الرواة 

)1) الديوان 486.

)2) الديوان 557.
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الثاين  القرن  منذ  وحكامها  الأموية  الأ�رضة  اإىل  ي�صيفونه  الأندل�ص:  يف  الفخر  اأ�صعار  من 

 .
(1(

الهجري، وخا�صة على ل�صان احلكم الرب�صي«

اخل اأ�صبق من احلكم- زمنًا- يف فخره، فقد كانت حياته حروبًا مت�صلة، اإذ مل يكد  والدَّ

يب�صط �صيطرته على اأر�ص الأندل�ص حتى ا�صطرمت بالثورات والفنت، وان�صغل باإخمادها، 

اآبائه،  ملك  وا�صتعادة  امل�رضق،  اإىل  بالعودة  واأغراه  راوده  طاملا  الذي  احللم  عن  ف�رضفته 

ما حكى  على  فهو  احلوادث،  ال�صنون، و�صقلته  عركته  فقد  متميزة،  �صخ�صية  اخل  والدَّ

ل�صان الدين: »كان كثري احلزم فذَّ العزم، بريئًا من العجز، م�صتخّفًا للثقل، �رضيع النه�صة، 

مت�صل احلركة، ل يخلد اإىل راحة، ول ي�صكن اإىل دعة، ول يكل الأمور اإىل غريه، ثم ل 

ينفرد باإبرامها براأيه، وعلى ذلك فكان �صجاعًا، مقدامًا، بعيد الغور، �صديد احلذر، قليل 

 .
(2(

الطماأنينة«

بطولته  �صاأن  من  التقليل  املروانيني  بع�ص  حاول  فقد  الفريدة،  ال�صفات  هذه  وعلى 

اأيام  بن مروان  امللك  بن عبد  يزيد  بن  الغمر  ببطولة  ال�صديد  اإعجابهم  اأبدوا  اإذ  واأعماله، 

حمنتهم، وقد فخر بقومه يف جمل�ص ال�صفاح غري اآبه باملوت الذي �صيالقيه، وكرثَّ القوم يف 

رهم باأنَّ هناك بونًا �صا�صعًا بني من  . فانتف�ص عبد الرحمن، وذكَّ
(3(

وا به و�صف ذلك وعجَّ

ليقيم  البحار،  وقطع  البالد  ف  فطوَّ ُه،  وجدَّ َعزمه  م�صت�صحبًا  قام  ومن  �رضيداً،  طريداً  فرَّ 

ًا به، ثمَّ يرفع ما تهدم من جمد قومه، فيدعوهم اإىل  دولة على حد ال�صيف، ويبني جمداً خا�صّ

لِّ والهوان  اأن دهاهم دهرهم واأذاقهم �صنوف الذُّ حا�رضته لريفلوا يف العزِّ والنَّعيم، بعد 

اإليه بني جائع وخائف وُم�رَضَّد، فنالوا يف كنفه الأمن والراحة  مّدًة من الزمن، فاجتمعوا 

ُه اهلل لهم ليعودوا اإىل �صابق  روا هذه النعمة، ويثنوا على من قيَّ�صَ والي�رض، َفَحريٌّ بهم اأن يقدِّ

عهدهم:

)1) ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 210.

)2) الإحاطة 467/3. والقول من�صوب لبن حّيان يف نفح الطيب 30/4.

)3) احلّلة ال�صرياء 41/1.
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اْمـــِتـــَعـــا�ـــسِ َذا  ـــــاَم  َق َمـــــْن  ـــاَن  ـــتَّ ـــسَ ـــالَّ� ـــَح ـــَم ـــسْ ــــــلَّ وا� ــــاَل مــــا َق َفــــ�ــــسَ

ــــزٍم ــــَع ـــاً ِل ـــت ـــِل ـــ�ـــسْ ــــــدا ُم ــــــــْن َغ ـــالَوَم ـــسْ ـــ� داً لــــــلــــــُعــــــَداِة نَ ــــــــــــــرِّ جُمَ

ــــقَّ بَـــْحـــراً ـــــــــالَفــــَجــــاَب َقــــْفــــراً َو�ــــسَ ـــــــــــًة َوَمْ ـــــاِمـــــيـــــاً ُلَّ ُمـــــ�ـــــسَ

ــــاَد جْمــــــــداً َوبــــــــزَّ ُمـــلـــكـــاً ـــالَفــــ�ــــسَ ـــــــَ�اً لـــلـــِخـــطـــاِب َفـــ�ـــسْ ـــــــْن وِم

اأَْوَدى  ِحــــــَن  اُلـــــْنـــــَد  ـــــَد  ـــــنَّ ــــىَوَج ــــَل ــــــْنَ اأَْخ َ ِح َ املِــــ�ــــرصْ ـــــ�ـــــرصَّ َوَم

ـــــــُه َجـــمـــيـــعـــاً ـــــــَل ـــــــمَّ َدَعـــــــــا اأَْه اأَْهــــالثُ َهـــُلـــمَّ  اأَْن:  انْــــتَــــاأَْوا،  َحـــْيـــُث 

ــــــَجــــــاَء هــــــذا َطــــــِريــــــَد ُجــــــوٍع ـــالَف ـــْت ـــــــــــاَد َق ــــْيــــٍف اأَبَ ـــــَد �ــــسَ ي ِ ـــــرصَ �

ــاً  ــع ــْب ــسِ ــْمــالَفـــــنَـــــاَل اأَْمــــــنــــــاً، ونَــــــــاَل � ــــمَّ �ــسَ ـــــــاًل، و�ــــسَ ــــــــاَز م وَح

ذا  عـــلـــى  َذا  ــــــقُّ  َح يـَــــُكـــــْن  ــــــــْوىل؟)1) اأَملْ  ـــعـــٍم وَم ـــْن ــــَم ِمـــــْن ُم ــــَظ اأْع

والبيت الأخري ي�صري اإىل منا�صبة اأخرى لهذه الق�صيدة، اإذ ذكر ابن الأبَّار اأنَّ بع�ص وفود 

منـــه  ه  حظَّ وي�صتقّل  حم،  بالرَّ عليه  حقه  ي�صتعظم  الرحمن  عبد  الإمام  اإىل  كتب  قري�ص 

 .
(2(

بامل�صتطمع، فوّقع يف ظهر كتابه: الأبيات ال�صابقة

وملَّا �صمع من بع�ص اأعوانه: »لول اأنا ما تو�صل لهذا امللك، ولكان منه اأبعد من العيوق، 

. هبَّ منافحًا عن جمده وعليائه، فدح�ص 
(3(

واأن اآخر قال: �صعده اأعانه، ل عقله وتدبريه«

قول من جاءه مين عليه مب�صاعدته ومتكينه من الأمر، فهو مل يبلغ احُلكم اإل بحنكته وعبقريته 

ا امل�صاعدة فقد جاءت من عند اهلل؛ مِلَا اأم�صى من حكمه  ة، واحلزم والعزم املا�صيني، واأمَّ الفذَّ

لقدرة  اإظهاره  اأحد  اآخر، ول يخفى على  اإىل  َمِلٍك  املُلِك من  الأمور، وحتويل  تقدير  يف 

�صيا�صية فائقة يف تدبري اأمور الدولة، وتعظيم �صلطانه: 

َقـــاِئـــٌل:  َعــلــيــنَــا،  مُمْــــــَ�ٌّ  يُـــْلـــَف  ــُل« ل  اِخ ــدَّ ــَك الأَنـَــــاَم ال ــَل ــا َم »لَــــولَي َم

والَقنَا ــُد،  ــنَّ ُــَه وامل ــي،  ــزِم وَح ــْعــدي،  ــــادٌر بـَــَلـــَغـــْت، َوَحـــــاٌل َحــاِئــُل�ــسَ ــــَق َوَم

)1) الديوان 283. 

)2) احلّلة ال�صرياء 39/1. 

)3) نفح الطيب 36/4.
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َكـــَواِكـــٌب ـــاِن  َم ـــزَّ ال ـــْع  َم ـــوَك  ُـــُل امل ــــــُلاإّن  ــــــــٌم اآِف ـــا، وَنْ ـــن ـــع ـــاِل ـــَط ـــــــٌم يُ َنْ

ــوا ــُل ــغــَف يَ اأَلّ  ـــــزِم  احَل ُكــــلُّ  يَّــــِة َغــــاِفــــُل؟)1)واحَلــــــزُم  ـــَر الــــَ�ِ ـــْدِب اأَيـَــــــروُم تَ

احلكم،  اإىل  لو�صوله  �صبياًل  وال�صعد  باحلظ  قال  من  راأي  تفنيـد  اإىل  اخــل  الدَّ وجنــح 

فاأجابه: اإنَّ ال�صعد ل يفيد اإذا مل ي�صتغله رجل خبري ح�صيف، فيوّظفه لتحقيق ماآربه واأهدافه، 

اخل قوَمُه ب�صيء من حقه عليهم، وبواجب الطاعة الدائمة له ولن�صله من  ر الدَّ وبعدها َذكَّ

بعده: 

ــُه ــُل ــق َع ـــُدُه ل  ـــْع َقـــــوٌم: �ـــسَ ـــوُل  ـــق ــُلويَ ــاِق ــَع ــاهــا ال ــَم ــادِة َمـــا َح ــَع ــسَّ ــ� ـــُر ال َخ

ــْدَعــُكــم نـــا �ــسَ ـــْد َجـــَ�ْ ـــَة َق ـــيَّ م
ـــي اأُ ـــِن ــُلاأَبَ ــاِئ ــبَ ــعــوُد َق ــرِب َرْغـــمـــاً، والــ�ــسُّ ــَغ ــال ب

َقـــاِئـــٌم اإَِمـــــــاٌم  ــي  ــِل ــسْ ــ� نَ ــــْن  ِم َداَم  ــُل)2)مـــا  ــسِ ــوا� ــتَ ــيــُكــْم ثَــاِبــٌت ُم ــُك ِف ــْل ُ ــامل َف

ويبدو َهمُّ عبد الرحمن يف مقارعة الأعداء والثوار واملنتزين عليه، فيعر�ص عن ملذات 

الدنيا، وقد اأُِثر عنه قوله ملَّا اأتوه بخمر اأول قدومه اإىل الأندل�ص: »اإين حمتاج ملا يزيد عقلي، 

وقال:  اإليها،  فنظر  جميلة  جارية  اإليه  اأهديت  ثمُّ   .
(3(

قدره« بذلك  فعرفوا  ينق�صه،  ملا  ل 

»اإن هذه من القلب والعني مبكان، واإن اأنا ا�صتغلت عنها بهّمتي فيما اأطلبه ظلمتها، واإن 

 .
(4(

ا اأطلبه ظلمت هّمتي، ول حاجة يل بها الآن« ا�صتغلت بها عمَّ

الثائرين اأخذ اأحد مقربيه- وقد علم بوقوع الغرانيق-  ة ملنازلة اأحد  ويف خروجه مرَّ

ه الآن منح�رضٌ يف  اخل عن ذلك، وجاوبه باأن همَّ يه بها، فاأعر�ص الدَّ يغريه بال�صيد، وي�صهِّ

اعتلى جرف  اأم  املتمرد خمتبئًا يف جحر  اأكان هذا  �صواء  الثَّائر اخلارج على طاعته،  �صيد 

اها ب�صدر رحب، فاإن ا�صتعر حرُّ  جبل �صاهق، ومهما يكن من م�صقة يف �صبيل ذلك ف�صيتلقَّ

ادق عنها، فلي�ص  �صه ال�رضُّ الهجري كانت رايته ظلًَّة ورواحًا، واإن فقد الق�صور والرتف عوَّ

، اإمنا ُيَنال هذا الأمر بالعزم وال�صكيمة، والأوىل  لنائم على احلرير والفرا�ص، الوثري جمٌد وعزٌّ

)1) الديوان 283.

)2) الديوان 283.

)3) نفح الطيب 36/4.

)4) نفح الطيب 36/4. 
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ًة:  باملرء اأن ي�صع ذلك ن�صب عينيه، واإل فهو اأَ�صدُّ النَّا�ص خ�صَّ

ـــِق ـــَراِن ـــَغ ــــــِع ال ـــَد ُوقَّ ـــْي َدْعـــِنـــي و�ـــسَ

َـــــاِرِق امل ــِطــيَــاِد  ا�ــسْ يِف  ــي  َهــمِّ ـــــاإنَّ  َف

َحـــاِلـــِق يف  اأَو  ــــان  َك اإْن  ـــٍق  ـــَف نَ يف 

ـــِق ـــراِئ ـــطَّ ال ــــُر  ــــَواج َه الـــتـــَظـــْت  اإذ 

ـــِق ـــٍد خـــاِف ـــن ـــــلَّ بَ ـــْي ِظ ـــاع ـــَف ــــان ل ك

ــاِهــِق ٍ �ــسَ ــُت َعــن َرْو�ــــسٍ وَقــ�ــرصْ ــْي ــِن َغ

اِدِق الـــ�ـــرصُّ ــــطــــاِن يف  ــِر والإِي ــْف ــَق ــال ب

ـــاِرِق ـــَم ـــنَّ ــى ال ــل ـــْل مِلـَـــــْن نـَـــــاَم ع ـــُق ف

َطــــارِق ـــمٍّ  ـــَه ِب ْت  ــــدَّ �ــــسُ ـــاَل  ـــُع ال اإنَّ 

ــِق ــاي ــسَ ــ� َ ـــَح امل ـــبَ ــــْب اإلـــيـــَهـــا ثَ ــــاْرَك َف

ـــِق)1) ـــالِئ اخَل اأَْرَذُل  ـــَت  ـــاأَنْ ف َل،  اأَْو 

اخل جملٌل دومًا باحلما�صة والإقدام، وهو يت�صم بعفويّة بالغة ولغة �صادقة،  اإنَّ فخر الدَّ

على  ليدلل  باحلكمة  الفخر  هذا  يتبع  ما  وكثرياً  و�صريته،  الرجل  ر حقيقة  ي�صوِّ بحق  فهو 

ه..  �صدق مذهبه، فالذي يروم العال عليه اأن ي�صهر الليايل، ويقتحم الأهوال، ويغالب همَّ

الغرابة  عن  تكون  ما  اأبعد  فهي  اخليال،  على  ل  الفكر  على  معتمدة  �صوره  كانت  ولذا 

والتعقيد، وهي م�صتمّدة من اأ�صعار القدماء، فاأندل�صّية الوطن مل ترفع عنه م�رضقّية ال�صعر، ومل 

تقتل حلمه امل�رضقي اإّل يف زمن متاأخر. 

ُه يف ال�صلم بحر  ا فخر ه�صام بن عبد الرحمن فقد قام على املزاوجة يف الكرم، فكفُّ واأمَّ

ر البدور مت�صاقطة من يده،  ندى، وهي يف احلروب بحر دم، ولذا اعتمد على اخليال ف�صوِّ

التي ل تعرف اإل ال�صيف والقلم: 

ــدًى نَ ــَر  ــْح بَ لِم  ال�سِّ يف  ــي  َكــفِّ َدِمتـَـِفــْيــ�ــُس  بَـــْحـــَر  ــــــُروِب  احُل ــَجــاِل  �ــسِ ويف 

)1) الديوان 279. 
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ــــُدوُر، وَمــا  ــــبُ ـــي ال ـــت ــاِم و الــَقــَلــِم)1)تَــــزلُّ َعــــْن َراَح ــــْرَ احُلــ�ــسَ ــُك َغ ــسِ ــ� مُتْ

بالأندل�ص،  اأمية  بني  اأفحل  كان  اإذ  ه�صام،  بن  احلكم  فخر  يف  امللكي  النف�ص  ويظهر 

الأعداء  وقهر  امللك،  �َصدِّ  يف  العبا�صي  باملن�صور  ي�صبَّه  وكان  و�رضامة،  اإقدامًا  واأ�صدهم 

 .
(2(

وتوطيد الدولة

فها هو ذا قد فخر بقوته و�صطوته، وانت�صاره على جميع الأعداء، فانظر اإىل الثغور وقد 

ٌ على �صجاعته  التي مالأت الأر�ص، فهي دليٌل بنيِّ منعها وحماها، واأب�رض تلك اجلماجم 

وب�صالته، وا�صتخفافه باملوت يف حني فرَّ منه كل بطل ج�صور، وهو حامي احلمى، ومنتهك 

حمى الأعداء الذين اأذاقهم �صنوف الهوان، ويف النهاية التم�ص احلّجة واملنطق على فعله 

يف اأعدائه: 

َراِقعاً يِف  بال�سَّ ــسِ  ْر� الأَ ُدوَع  �سُ ــُت  ياِفَعاَراأَبْ ُكْنُت  ُمــْذ  ْعَث  ال�سَّ ــُت  لأَْم وِقْدماً 

ثَــْغــَرٌة الآَن  ِبــَهــا  ــْل  َه ــِوِري  ــغ ثُ ـــاَف�َساِئْل  َداِرَع يِف  ال�سَّ ُم�ْستَن�سَي  ـــاِدُرهـــا  اأُبَ

ماً َجَماِجِ اِء  الَف�سَ ــسِ  الأَْر� َعَلى  ــاَو�َساِفْه  ــَع ـــاِن الــَهــبــيــِد لَــواِم يَ ْ كــاأَْقــَحــاِف �ـــرصِ

ــراِعــهــم ِق ـــْن  َع ـــــْن  اأَُك مل  اأَنِّ  ــك  ــْئ ــبِّ ــنَ ــاتُ ــاِرَع َق يِف  بال�سَّ ــُت  ــْن ُك واأنِّ  ــــَواٍن  ِب

َدى الـــرَّ عــن  ــاً  ــزاع ِج َحــــاُدوا  اإذا  ـــاإنِّ  ــاَف ــاِزَع َج ـــوِت  امل عــن  ــٍد  ــْي َح ذا  اأَُك  فَلم 

ــاَرهــم ِذَم وانْــتـَـَهــْكــُت  ـــاري  ِذَم اِرَعاَحَمْيُت  �سَ ــان  ــْزيَ َخ ــلَّ  َظ يَُحامي  ل  وَمــْن 

ــَجــاَل ُحــُروِبــنَــا ــا �ــسِ ــنَ ــْي ــاَق ــسَ ــ� ــــا تَ َّ ــــوِت نَــاِقــَعــاومَل َ ـــَن امل ــاً ِم ــّم ــتُــُهــُم �ــسُ ــَقــْي �ــسَ

هْم َقْر�سِ اَع  �سَ وفَّْيتُُهْم  ن  اأَ ِزْدُت  ــاوَهــْل  ــاِرَع ــ�ــسَ َرْت وَم ـــــدِّ ــا ُق ــاي ــنَ ـــْوا َم ـــواَف َف

ــا ــَه ــتُ ــَرْك ــــالدي اإنَّـــنـــي َقــــْد تَ ـــاَك ِب ـــَه ــا)3) َف ــاِزَع ــنَ ُم عليها  ـــــُرْك  اأَتْ ومل  ِمـــَهـــاداً 

ويف خ�صم هذا الفخر واحلما�صة العارمتني برز �صوت خافت يف ذات احلكم، لمه 

على فعله باأهل الرب�ص القائمني عليه، فدافع عن نف�صه بقوله: 

)1) الديوان 293. 

)2) املغرب 38/1.

)3) الديوان 297. 
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هْم َقْر�سِ اَع  �سَ وفَّْيتُُهْم  ن  اأَ ِزْدُت  ــاوَهــْل  ــاِرَع ــ�ــسَ َرْت وَم ـــــدِّ ــا ُق ــاي ــنَ ـــْوا َم ـــواَف َف

فقال �صاعره وقا�صيه العّبا�ص بن نا�صح يف هذا البيت: »اإذا كانت اخل�صومة بينه وبني 

 .
(1(

اأهل الرب�ص اأجربته؛ فاإن هذا البيت ليحاجج عنه يوم القيامة«

اأحّب  اأ�صاد فيها ببطولته، وتغّنى ب�صليل ال�صيوف الذي هو  اأخرى  وللحكم ق�صيدة 

اإليه من الأحلان واللهو والعبث، فاإذا ما ادلهّمت �صماء احلرب خرج كال�صهاب ال�صاطع، 

ال�صهام  هي  وها  خائف،  كل  بجواره  واأَِمَن  اري،  ال�صَّ به  اهتدى  الذي  املنري  والكوكب 

ريح  لفحته  واإن  واملتخاذلني،  اجلبناء  لت�صيب  عنه  فان�رضفت  و�صجاعته،  ب�صالته  عرفت 

ماح، التي اأقامها مع ال�صيوف ح�صنًا ومظلًَّة، ويف نظرة  الظهرية ر�صي بحظه من ظالل الرِّ

اإىل اأر�ص املعركة جندها قد ارتوت من دماء الأعداء: 

الأُْذِن اإىل  �ْسَهى  اأَ الِبْي�ِس  ليِل  �سَ ْدِنِغنَاُء  ــرَّ وال واللَّْهِو  الأَْوتـَــاِر  يف  اللَّْحِن  من 

والَقنَا ــِة  ــنَّ ــسِ الأ� ُزْرُق  اْخــتَــلــَفــْت  ــْعــِناإذا  ــن الــطَّ ــَن م ــْع ــِل ــطَّ ـــــَك ُنُـــومـــاً يَ اأَرتْ

َجى الدُّ ُف  وتَْنَك�سِ اري  ال�سَّ يَْهتَدي  ْمـــِنبها  الأَ ــَن  ِم ِلبَا�ساً  نيَا  الدُّ وتَ�ْستَ�ْسِعُر 

ُمْهَجتي تُْخِطىُء  َــوِت  امل ِغَماَر  اُلْنِ�َسقْقُت  َذوي  ابَْت  اأَ�سَ َقْبلي  َردًى  �ِسَهاُم 

يَكْن مل  ــِر  ــائ ــَه ــظَّ ال ــــُح  ِريْ لــفــَحــْت  ــْدِناإذا  ــلَّ ال الــَقــنَــا  يَفِء  ـــْرَ  َغ فيها  ــَي  ــاِع ــَف ِل

ُمْقِدٌم الَفرِّ  �سوى  ناً  ِح�سْ يَِجْد  ملْ  ِنواإن  ِح�سْ من  ْمِح  والرُّ يِف  ال�سَّ َغــْرَ  فَماَل 

فــاْرتـَـوْت يَهَماَء  ــْوِق  َف ــْن  ِم ِبهم  واحَلْزِنَقــَذْفــُت  هِل  ال�سَّ على  وا�ستَوىل  الأَر�ُس  له 

ــاَن َحــائــٍم ــْدي ــسَ ـــلَّ � ي َك ــاَر يـُــــَروِّ ــ�ــسَ املـُــْزِنف ــَن  ِم ـــَزاٌل  َع ْت  �َسحَّ كما  ــحَّ  و�ــسَ

ــِه  ــالِن ــيَ ــسَ � ــــْن  ِم ــاِر  ــيَّ ــتَّ ــل ل ــــنَّ  َع الِعْهِنواإْن  َكُمْنتِف�ِس  َحى  اأَ�سْ �َساِهٍق  ُذَرى 

ــْحــُرهــا ــَع بَ ـــاً تــقــ�ــسَّ ــْدِن)2)َهـــنَـــاأُْت ِبـــِه َحـــْرب ــلــبُ ِل ُلُح  ي�سْ لي�َس  ــاٍء  هــنَ ِبحْمِل 

واحلكم يف هذه الق�صيدة فحل يف �صاعريته كما هو يف فرو�صيته، وميتح من موروثه فهو 

يحاكي �صعراء امل�رضق يف الفكرة واللفظ والأ�صلوب وال�صورة، ف�صليل البي�ص، و�صقُّ غمار 

)1) احلّلة ال�صرياء 48/1.

)2) الديوان 299.
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املوت، وريح الظهائر، وقذفت بهم من فوق يهماء؛ كلها �صور واأ�صاليب جرت على األ�صنة 

اإحداها: )اإذا لفحت ريح الظهائر...)؛  اخل يف  الدَّ اتَّكاأ على جّده  الأقدمني، وهو واإن 

فاإنَّ �صخ�صيَّته ظاهرة يف فوران معانيه، وكلماته اجلزلة الرّنانة التي تعرّب عن نف�ص جيَّا�صة، 

تنفلت من عقالها اإذا ما ا�صتثريت اأواأغ�صبت. 

اإطاره  يف  الفخر  نقل  من  ل  اأوَّ مروان  بني  يف  يكون  احلكم  بن  الرحمن  عبد  ولعلَّ 

احلما�صي ال�رضف؛ اإىل اإطار اأكرث لينًا وقربًا من القلب، فها هو ذا قد اأوغل يف غزو الأعداء، 

فطرقه خيال جاريته طروب، واأوح�صه البعد، فو�صف حاله وذكر �صبب هذا النوى، وما 

ذاك اإل لقيادته جي�صًا عرمرمًا لإخ�صاع الأعداء وك�رض �صوكتهم، فلم يبال ب�صدة احلّر اأو 

بهول املعركة وم�صاق احلملة، بل اأراد من هذا الغزو مثوبة واأجراً من اهلل، ل �صكراً وثناًء 

من عباده، فهو ماجٌد يف ن�صبه، قادر على اإدارة احلروب واإخمادها متى �صاء، فبه تدارك 

اهلل دينه، واأعزه بقهر الأعداء: 

ــــِك َمــــــــَزاُر الـــِعـــَدا ــــْن ــاَعـــــــــَداِنَ َع ــبَ ــي ــِه ـــْم لُـــَهـــامـــاً َم ـــِه ـــْي وَقـــــــْودي اإِل

ــٍب ــ�ــسَ ــْب ـــْيـــُت ِمـــن �ــسَ ــــْن تـَــَخـــطَّ ــــاأيِّ ُدُروبـَـــــاَك ُدُروٍب  ــعــد  ب وَجــــــــاْوزُت 

ـــِجـــْرِ ـــَه ـــَي َحـــــرَّ ال ـــه ـــَوج ــااأُلِقـــــــي ِب ــذوبَ يَ اأَْن  ــى  ــ�ــسَ احَل ِمــْنــُه  ــــاَد  َك اإذا 

ـــ ــسْ ــ� ــِب لَ ـــى  حـــتَّ ـــَع  ـــْق ـــنَّ ال ِرُع  �ُسحوبَاواأدَّ َوجــهــي  ِة  ــرصْ ــ� نُ ــعــِد  بَ ــن  ِم ُت 

ــــــه ــااأُريـــــــــُد ِبـــــــــَذاِك ثَــــــــواَب الإِل ــبَ ــي ــِث ـــِه ُم ـــي ـــغ ـــت َوَمـــــــْن َغــــــــْرُُه اأَبْ

ــٍب ــال ـــاَمـــْنِ مـــن َغ ـــــُن الـــِهـــ�ـــسَ ــــا ابْ ـــااأن ــــي ُحـــُروبَ ـــاً واأُْطــــِف ـــروب ـــبُّ ُح اأَ�ـــسُ

ـــَدى ـــُه ال ـــــــَن  ِديْ اهللُ  اَرَك  ادَّ ـــي  ليبَاب ال�سَّ ــُت  ــْم ــَل ــَط ــسْ وا� ــُه  ــتُ ــْي ــيَ ــاأْح ف

ــٍل ــَف ــْح َج يف  ِك  ْ ـــرصِّ ـــ� ال اإىل  ــَمــْوُت  ــا)1)�ــسَ ــوبَ ــُه ــسُّ ــ� ـــِه وال ـــــزوَن ب ـــــالأُْت احُل َم

راً  وعبد الرحمن بن احلكم يف بائيته خفَّف من احلما�صة املروانّية ال�صابقة، فكان م�صوِّ

للواقع، معتمداً على العاطفة واملزج بني الن�صيب والفخر، وهو واإن مل يخرج يف �صوره 

ومعانيه عن املوروث املروايّن؛ فقد اأ�صاف بابًا يف الفخر الديني مل ُيْذكر قبله. 

)1) الديوان 306.
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ح به  وعلــى منــوال عبد الرحمــن ن�صــج ابنــه حممد، فكان فخره تابعًا لغزله، اإذ برَّ

اأوزارها؛  فاإن تكن احلرب قد و�صعت  فيها-،  اأطال  ال�صوق يف قفوله من غزوته- وقد 

اإرغامًا  اإّل  قلبه، وما كان خروجه وبعده عن حمبوبته  ترفع ن�صالها عن  ف�صيوف احلبِّ مل 

ليل املعركة، وكان هو ح�صنًا  اأ�صنته �صهبًا يف  لعدو عتيد قد طرقه بجي�ص جلب، فكانت 

جلي�صه: 

احَلــْرِب َعن  يوَف  ال�سِّ َفاأَْغَمْدُت  احُلبَِّقَفْلُت  ِمَن  يُوُف  ال�سِّ عني  اأُْغــِمــَدْت  وما 

وفيها: 

ـــُه ـــُزْرتُ ــٍب َف ــْي ــب ــــدوٌّ َعـــْن َح ْحِبَعـــــداِن َع ِه الرَّ ْيُق الأَر�ُس َعْن َعْر�سِ ِبَجْي�ٍس تَ�سِ

تَبَلََّجْت روِع  ـــدُّ ال لـَـْيــِل  من  ــَودَّ  ا�ــسْ ــْهــِباإذا  ـــــِم الــ�ــسُّ ـــِن الأْنُ ــِه َع ــُه فــي ــتُ ــنَّ ــسِ اأ�

التََقوا اإذا  ي  ِلَْي�سِ ٌن  ِح�سْ ــي  ــِن اأَنَّ ِْب)1)على  يُوِف اإىل ال�رصَّ وَعْزِمي بهم اأَْدنَى ال�سِّ

ومن عجيب الأمور اأْن ل يقف املرء على فخر ظاهر للنا�رض؛ وهو اخلليفة العظيم الذي 

فما وقع  الأندل�ص،  املروانّية يف  الدولة  املوّطد لأركان  فكان  البالد،  د  الأعداء ووحَّ قهر 

اإذ كان  فيه؛  واإ�رضافه  بالبناء  اهتمامه  فيها على من حلاه يف  اأبيات ردَّ  �صعره فخر خال  يف 

جوابه على هذا املعاتب باأنَّ البنيان هو اخلالد الذي ينبي عن حقيقة امللوك العظام، فها هي 

ذي الأهرامات باقية رغم احلدثان، وم�صى كثري من امللوك فطواهم الن�صيان، ولذا فعظمة 

البنيان واأّبهته دليل على عظمة الدولة وال�صلطان: 

ِذْكــَرَهــا اأََراُدوا  اإَِذا  املـُــُلـــوِك  ــُم  ــَم ــاِنِه ــيَ ــْن ــبُ ــِن ال لْــ�ــسُ ـــْم َفــِبــاأَ ـــِدِه ـــْع ِمــــْن بَ

ــَرمــِن َقـــْد بـَـِقــيَــا َوَكـــْم ــَه ــــا تـَــرى ال ـــــــاِدُث الأَْزَمـــــــــاِناأََوَم ــــــاُه َح ـــٍك َمَ ـــْل ُم

ـــاأْنـُــُه �ـــسَ ـــاَظـــَم  ـــَع تَ اإَِذا  ـــاَء  ـــنَ ـــِب ال ــْاِن)2)اإنَّ  الــ�ــسَّ َعِظيِم  َعــَلــى  ـــُدلُّ  يَ ــَحــى  اأَ�ــسْ

بقاء  اأن  »واعلم  ال�صيا�صية:  مقامته  يف  فقال  راأيه،  يف  النا�رض  وافق  الدين  ل�صان  ولعلَّ 

الذكر م�رشوط بعمارة البلدان، وتخليد الآثار الباقية يف القا�سي والدان، فاحر�س على ما 

)1) الديوان 330.

)2) الديوان 306.

Diwan-Bin-Marwan.indb   86 12/8/09   9:38 AM



87

 .
(1(

يو�صح يف الدهر �صبلك، ويحرز املزية على من قبلك«

ومن اأجود ما قيل من فخر املروانيني بيتان ن�صبا اإىل احلكم امل�صتن�رض، وابن اأخيه حممد 

نزار  كتاب  على  رّداً  اأنَّهما جاء  ذكر  للم�صتن�رض  رواهما  فمن  النا�رض،  بن  امللك  عبد  ابن 

ولو  فهجوتنا،  عرفتنا  فاإنك  بعد،  »اأما  بقوله:  فجاوبه  فيه،  وهجاه  �صبَّه  الذي  العبيدي 

عرفناك لأجبناك: 

لَــت ــدَّ تَــبَ َمـــــْرَوان كيف  ــي  ــِن بَ ــا  ــنَ ــ�ــسْ ــُراأَلَ َواِئ ــدَّ ال َعَلْينَا  َداَرْت  اأَْو  ار  ـــدَّ ال ِبنَا 

ــْت ــَل ــلَّ ــَه تَ ـا  ِمــنَـّ ــــوُد  َــــْولُ امل ـــــَد  ُوِل ــُراإَِذا  ــاِب لـَــْيـــِه املـَـنَ ْت اإِ ـــزَّ ـــتَ لـَــُه الأَْر�ـــــسُ َواْه

ا�صتنكاري،  با�صتفهام  اإذ بداأ فخره  اأطواء هذا الفخر م�صحة حزن،  . ويف 
(2(

فاأفحمه«

)األ�صنا بني مروان)، فكيف انقلبت عليهم احلال، وكيف قلب لهم الزمان ظهر املجن، يف 

وقت كانوا فيه اإذا ما ولد لهم مولود ابتهجت له الأر�ص، وت�صوفت له املنابر. وامل�صتغرب 

اأن ي�صدر هذا الفخر احلزين عن احلكم، الذي �صا�ص اأعظم دولة يف الغرب يف زمانه، فهل 

يكون �صبب ذلك هو اأمله باأن يتطاول نكرة على جمد بني مروان ال�صامخ، ويتعر�ص لهم 

ملك  راأى  وقد  امللك،  عبد  بن  القائل هو حممد  باأن  يكون  اأم  وال�صتائم؟  الأقوال  مبقذع 

بني مروان يدّبره غريب طارئ عليهم، فاأ�صبحوا كالغرباء يف ديارهم، وم�صّطهدين يف 

حياتهم بعد ت�صييق املن�صور بن اأبي عامر عليهم، واإق�صائهم عن اأمور ال�صيا�صة واحلكم؟

ويظهر اأنَّ الفخر ال�صخ�صي هو الغالب على القبلي يف �صعرهم، وهو ينق�صم اإىل ق�صمني 

بالبطولة  مفعم  فخر حما�صي  هو  والزدهار  القوة  مرحلة  ففي  ال�صيا�صية:  للحالت  تبعًا 

ففخرهم  املروانّية؛  الدولة  وانهيار  ال�صعف  مرحلة  يف  واأّما  الذاتية،  بالقدرات  والتغني 

حزين ممتزج باملرارة، ويّتكئ على اأجماد الأجداد.

ا فخرهم احلزين فقد مثَّله اأيوب بن �صليمان ال�صهلي، حني ح�رض يومًا جمل�ص الوزير  فاأمَّ

ف ملعرفته،  ا راأى ابن جودي اأدب اأيوب ونبله ت�صوَّ ابن باجة وال�صاعر ابن جودي فيه، فلمَّ

)1) نفح الطيب 156/9.

)2) الديوان 411.
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ف�صاأله من يكون؟ فقال له: طاملا مرَّ علينا زمان يعرفنا من يجهل، ول يحتاج من يرانا فيه 

وهم  ال�صامتني،  اأعني  عن  فا�صتخفوا  ذلًّ؛  بعّزهم  اهلل  اأبدل  قد  قوم  من  اأنا  ا  اإمنَّ ي�صاأل؛  اأن 

هر ل يبقي على حال من الأحوال، فال ترجع  ملوك الزمان يف امل�رضق واملغرب، ولكن الدَّ

املواجع اإليهم ب�صوؤالك؛ فاإن حياة ال�صقاء اأن يتذكر املرء جمده الغابر، ويرى اأيَّ حال اأ�صبح 

فيها: 

هْم ِعزَّ هُر  الدَّ �َس  َعوَّ َقــْد  الأُىل  ابــُن  ــا  ــَرااأَنَ ــكُّ ــنَ ــتَّ ــوا ال ــَحــبُّ ــتَ ــــُذلٍّ وَقـــلُّـــوا وا�ــس ِب

ٍق َمـــاِن ِبـَــ�ـــرصْ ــى َمـــرِّ الـــزَّ ــَل ـــوٌك َع ـــُل َاُم ـــْم َدْهـــُرُهـــْم وتَــغــرَّ ـــاُه وَغـــــْرٍب َدَه

ابَُهْم ُم�سَ اِل  ــوؤَ ــ�ــسُّ ــال ِب ــْم  ــُه ــَرنْ ــْذِك تُ ـــَرا)1)فــال  ـــَذكَّ يُـــتَ اأَْن  ْزِء  ـــــرُّ ال َحـــيـَــاَة  ــــاإِنَّ  ف

ه النَّا�رض، فباهى به، اإذ هو الذي  ا الطليق ففي جانب من فخره ا�صتند اإىل جمد جدِّ واأمَّ

خ الأعداء، وقهر الثائرين، ووّحد البالد، وهو النا�رض لدين اهلل، واأ�رضف النا�ص ن�صبًا،  دوَّ

ًة:  واأعالهم جمداً وعزَّ

يـــِن الَّـــــِذي ُ لـــلـــدِّ ـــرصِ ـــا� ـــنَّ َي ال ـــاَجــــــدِّ ـــَرَق ـــِف ــــُه ال ــــْن ــــاُه َع ـــــْت َكــــفَّ َق ـــــرَّ َف

ــاً واأَبـــــاً ــس ــ� ــْف اِف نَ َ ــــــرصُف الأَ�ـــــــــرصْ ـــى)2)اأَ� ـــَق ـــْرتَ ــــْنَ يـَــْعـــُلـــوُه واأَْعــــَلــــى ُم ِح

يلتم�صون جوانب  ذاتهم  اإىل  عادوا  املروانّيون؛  اإليها  التي و�صل  املزرية  احلال  ولهذه 

الفخر فيها، فهذا الطليق وجد اأنَّ �صعره هو جمده وعّزه؛ فبه نافح الأعداء، ول�صانه اأفعوان 

ا�صتع�صى على الّرقية، وكفه نديَّة ترقبها اأعني املع�رضين، فتفرق املال وجتمع احلمد والثناء، 

وراأى اأنَّه فخر بني عبد �صم�ص، واأنه �صيجّدد جمدهم ويبعثه من جديد، ويلب�صه ثوبًا ق�صيبًا 

اذ:  ب�صعره الأخَّ

ــــَدى ـــسٍ ونَ ـــاأْ� ـــبَ ــــْن َفـــتـــًى ِمــْثــِلــي ِل ـــــــاٍل وَفــــــَعــــــاٍل وتُــــَقــــى؟َم ـــــــَق َوَم

ــي، وَحـــْلـــِيـــي اأََدِبــــــي ــسِ ــ� ــْف يَِف نَ ــا�ــــــرصَ ــَق ــلِّ ـــَد ال ـــْن ـــامـــي ِمــــْقــــَول ِع وُحـــ�ـــسَ

ُه ــــــْن يَـــــْخـــــَ�ُ ــــَد َم ــــْن ــــان ِع ـــىوِلــــ�ــــسَ َق ـــرُّ ـــــواٌن لـَــْيـــ�ـــسَ يَــْثــِنــيــِه ال ـــــُع اأُْف

)1) الديوان 559 والق�صة يف نفح الطيب 299/4.

)2) الديوان 463.
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ـــــــاٍف ُمـــْعـــ�ـــرٍص ـــــــُن َع ــــي مُيْ ــــِن ــــْي ـــاومَيِ َق ـــرَتِ ـــْف ـــْت َحــــْمــــداً َغـــــَدا ُم ـــَع ـــَم َج

ـــي ـــِمـــيِّـــن وِب ــــْخــــُر الـــَعـــْبـــ�ـــسَ ــــــا َف ـــااأَن ـــَق ـــَل ْخ َجـــــدَّ ِمـــــْن َفـــْخـــِرِهـــُم َمــــا اأَ

ـــْم ـــِدِه ــى ِمـــْن جَمْ ــَف ـــا َع ــو َم ــسُ ــ� ــْعــِرَي َرونَـــَقـــا)1)اأنـــا اأْك ــــــِق �ــسِ ــى َرْونَ ــَل ــُح ِب

وال�صور  املعاين  على  مرتكزاً  تقليديًا  يكون  اأن  َيعدو  ل  فخر  امللك  عبد  بن  وملحمد 

ان يف الوغى، ونف�صه اأبّيٌة ترحل عن اأر�ص اإذا عافتها، وهو �صبور جلد  املتداولة، فهو طعَّ

يف النوائب وامللمات، وكم متنى ال�صخر لو ينال بع�ص جالدته وعزمه: 

الــَقــنَــا ــَر  ــَج ــتَ ــسْ ا� اإذا  ــاٌن  لَــَطــعَّ الَكتَاِئِبواإنِّ  ــُدوِر  �ــسُ يف  َطـــْريِف  وُمــْقــِحــُم 

ــزٍل ــْن ِبَ ــي  نَــْفــ�ــسِ تـَــْر�ـــسَ  مَلْ  اإذا  املََذاهِبواإنِّ  َجــمُّ  الِفْكُر  ْدِرَي  ِب�سَ وَجا�َس 

ــْ�َُه �ــسَ اأَنَّ  لــو  ْخُر  ال�سَّ ـــَودُّ  يَ ــٌد،  ــْي ــْ�ِي َعــَلــى مــا نـَـابـَـِنــي لــلــنَّــواِئــِب)2)َجــِل كــ�ــسَ

ومثل هذا الفخر جاء يف �صعر عبد الرحمن امل�صتظهر، الذي خطب ابنة عّمه امل�صتعني، 

ق  فتمّنعت عليه، ولتبيان ا�صتحقاقه وجدارته راأى اأنه البطل املغوار يف املعركة، واجلواد املفرِّ

العجوز  يجعل  ما  ال�صفات  من  ولديه  ورفعته،  ل�رضفه  بها  النا�ص  اأوىل  وهو  لطالبيه،  ماله 

تتح�رّض على �صبابها؛ جمال واأدب، وخلق جميل، و�صعر �صاحر: 

اأَْقــبَــَلــْت ـــُل  اخَلـــْي اإذا  ــاٌن  لَــَطــعَّ �ُسْقَراواإنِّ  َجــونـَـهــا  ـــَرى  تَ حتَّى  ــا  ــُدَه ــَراِئ َج

�َساَحِتي ــِزُل  ــْن يَ ِحــْنَ  ْيِفي  �سَ ــِرُم  ــْك ـــَراوُم ــاِئــلــِه َوْف ــَد �ــسَ ــْن وَجــاِعــُل َوْفــــري ِع

ِبَها ــا  ــَه ــْوِم َق مــن  ــا�ــِس  ــنَّ ال لأَوىل  ــــراً واأَْرَفـــُعـــهـــْم َقـــْدَراواإنِّ  ــْم ِذْك ــُه ــُه ــبَ واأَنْ

ــَة ثـَـيِّــبــاً ــَم ــِي ــل ــِبــي احَل ـــِدَي َمـــا يـُـ�ــسْ ـــْن الِبْكَراوِع ُعْذَرتها  اخَلــْوَد  الَفتاَة  ي  ويُْن�سِ

ـــاأٌ ُمـــَوطَّّ ـــٌق  ـــْل وُخ واآداٌب،  ـــاٌل  ـــَم ْحَرا)3) َج ال�سِّ اأَ�ْسَمعِك  �ِسْئِت،  َما  اإذا  ولَْفٌظ 

وهذه املعاين ما كانت لتدور على األ�صنة اأولد الأمراء، اأو بقية الأ�رضة املروانّية يف عهد 

القوة والزدهار، فها هو ذا ب�رض بن حبيب يتوعد باأّنه �صي�صعل الأر�ص جميعها، وي�صل اإىل 

)1) الديوان 463.

)2) الديوان 473. 

)3) الديوان 496.

Diwan-Bin-Marwan.indb   89 12/8/09   9:38 AM



90

غايته، اإذ لي�ص هناك من نظري له، فبهّمته و�صعوده اإىل املجد ي�رضب املثل: 

ــَع الأَر�ـــــسِ َقــاطــبــًة ــْي ــِم ــــنَّ َج َم ِ ــــُغ َمــــال يَــْبــُلــُغ الأََجـــــُللأُ�ــــرصْ ــــُل ـــــاراً واأَبْ نَ

ـــُه َمــثَــٌل نــيــا لَ ـــذي لَــْيــ�ــَس يف الــدُّ ـــا الَّ ــُل)1)اأَن ــثَ َ امل َجـــَرى  العْليَا  يف  ــائــَي  ــَق ــارِت وِب

ا يعقوب بن عبد الرحمن بن احلكم؛ فراأى اأن اجلود َداأْب قومه، ول بد من تقفي  واأمَّ

اآثارهم، واإل فمن يرجى ملثل هذا الأمر: 

وَقـــوِمـــي ـــاً  ـــوم يَ ــــــْد  اأَُج مَلْ  ـــــا  اأَنَ ِعـــَظـــاُماإَذا  ـــــــاٌر  اآث ــــــــْوِد  اُل ــــْم يف  ــــُه لَ

ـــال ـــَع َ ــِد امل ــي ــي ــسْ ــ� ــتَ ـــْن يـُـــْرَجــــى ِل ـــَم ـــَراُم؟)2)َف ـــِك ال اخَلــــْرِ  ـــْن  َع َقـــَعـــَدْت  اإذا 

ولعّل اأبا ركوة ميّثل امتداداً لهذا النف�ص امللكي، اإذ امتلك نف�صًا وقَّادة وطموحًا وثَّابًا، 

فخرج عن الأندل�ص بعد اأن هان املروانّيون يف عهد حجابة املن�صور وولديه، فق�صد برقة 

واأقام فيها، ثمَّ ح�صد الأتباع حتى ا�صتطاع اأن يقيم حكمًا له يف تلك الديار، ويهدد �صلطان 

احلاكم الفاطمي يف القاهرة، فكانت مغامرته فريدة لو ُقي�ص لها اأن ت�صتمر: 

الـــِعـــَدا ِديَــــــاِر  يف  ـــا  ـــَه ـــْل اأُِج مِلْ  ــالاإْن  ــْه ــسَّ ــ� ــــــــسِ وال ــــــَر الأَْر� ــــــالأُ َوْع مَتْ

ــٍد ــسِ ــا� ـــن َق ـــَد ِم ـــْم ــُت احَل ــْع ــِم ــسَ اأَْهــــــــال)3)فـــال � لــــُه  ــــُت  ــــْل ُق ول  ــــاً  ــــوم يَ

وباجلملة فاإنَّ فخر بني مروان قائم على املعاين التقليدّية؛ من قوة وعّزة ومنعة، و�صرب 

على املكاره، وجمالدة العدو وقهره والتنكيل به.

احلقبة،  تلك  يف  الأندل�صيني  ال�صعراء  من  كثرياً  بزَّ  الفخر  يف  املروايّن  النهج  وهذا 

�صعر  قليلة من  اأعر�ص لأمثلة  بني مروان؛  �صعر  فيها ومقارنتها مع  الفخر  ولتبيان مظاهر 

الأندل�صيني:

الرحمن  عبد  بن  حمّمد  الأمري  بانت�صار  فخر  وقد  فرنا�ص،  بن  عّبا�ص  ل�صاعرهم  الأول 

ابن  جعلت  حتى  الأعداء،  خت  دوَّ التي  التنانري  تلك  ي  يفدِّ فهو  ال�صهرية،  �صليط  بوقعة 

)1) الديوان 343. 

)2) الديوان 340.

)3) الديوان 432.

Diwan-Bin-Marwan.indb   90 12/8/09   9:38 AM



91

يولي�ص يرتعد خوفًا، ويرى املوت حمدقًا به من كل مكان، فها هي ذي جنودهم �رضعى 

اآلفًا موؤلَّفة، ف�صاًل عن الغرقى يف النهر اأو املرتّدين يف الوادي:

فِّفت �سُ ــَن  ح ــى  ــوَغ ال تنانر  فِّبنَف�سي  �سَ على  �سّفا  املَ�ْسحون  اَلــبَــِل  اإىل 

َونــى ــد  وق ملو�سى  يليو�ِس  ابـــُن  َخْلفييــقــول  وِمــن  وَتْتي  ُقّدامي  َــوت  امل اأرى 

ــــاً ومــثــَلــهــا ــــف ــم األـــفـــاً واألْ ــاُه ــن ــل ــتَ األــفق اإىل  ــــٍف  األ بــعــد  ـــاً  ـــف واأل ـــاً  ـــف واأل

ُم�ستلّجه يف  النهُر  طـــواه  ــن  َم ــوى  ُجــــْرف)1)�ــسِ مــن  ــــداأداأ  ت اأو  فيه  ــرق  ــاأْغ ف

 ل يرقى اإىل تلك ال�صولة يف املعاين، اأو اجلزالة يف الألفاظ التي 
ّ
وهذا الفخر احلما�صي

اف،  �صاعر و�صَّ اأنَّها �صادرة عن  بني مروان وفر�صانهم، ومرد ذلك  اأبطال  �صدرت عن 

ا لقاه. ول غرابة يف ذلك، فالدكتور جودة الركابي قال: »كان �صعراء  ا راآه ل عمَّ عربَّ عمَّ

 على 
ّ
الأندل�ص بعيدين عن اأن يعي�صوا عي�صة الأبطال والفر�صان، لذا اقت�رض �صعرهم احلما�صي

مدح امللوك وو�صف معاركهم، وكانوا بذلك �صعراء م�صّورين، ل �صعراء مغاوير يعرّبون 

 .
(2(

ا يجي�ص يف نفو�صهم« عمَّ

اأو املنتزين عليهم، من مثل  واأقرب حالة اإىل �صعر املروانيني وفخرهم هي �صعر الثوار 

ابن �صعيد  اإذ قال  القوم يف ف�صائله وفرو�صيته،  البطل املغوار، الذي لجَّ  �صعيد بن جودي 

د بها يف زمانه ل يدفع عنها: اجلود، وال�صجاعة، والفرو�صية،  فيه: »ُتّعدُّ له ع�رض خ�صال تفرَّ

واجلمال، وال�صعر، واخلطابة، وال�صدة، والطعن، وال�رضب، والرماية، وهابه ابن حف�صون 

 .
(3(

هيبة مل يهبها اأحداً ممن مار�صه، اإذ مل يلقه قّط اإل عاله وهزمه«

فهو قد جاراهم يف ميادين ال�صعر وال�صيا�صية والريا�صة، فاإذا َذَكَر وقعة املدينة التي انت�رض 

فيها العرب بقيادة �صوار بن حمدون على امل�صاملة واملولدين؛ نبَّه على باأ�ص العرب، وفرار 

الأعداء حذر ال�صيوف البواتر، فلم يبق منهم اإّل الأ�صري املقّيد يف اأ�صفاده، اأو الهارب الذي 

)1) العقد الفريد 496/4.

)2) يف الأدب الأندل�صي 119. 

)3) احلّلة ال�صرياء 155/1.
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فقال  عليهم،  فيها  الدائرة  كانت  الأعداء  اأرادها  التي  احلرب  فهذه  �صيء،  على  يلوي  ل 

�صعيد:

ـــُم ـــه ـــي ــــن اإل ــــع ــِلوملــــــا راأونـــــــــا راج ــاً خـــوف وقـــع املــنــا�ــسِ ــرصاع ــوا � ــولّ ت

ـــُر عــــاٍن مــ�ــســّفــٍد ــَق مــنــهــم غ ــب ــِلفــلــم ي ــقــاً يف الــ�ــســال�ــسِ مــوث ـــراً  اأ�ـــس ــاد  ــق ي

ت�سايقت قــد  هــــارٌب  مــنــهــم  وبــالبــِلواآخــــر  جـــوًى  مــن  يهفو  الأر�ــــس  ــه  ب

عليكُم فــــدارت  ـــرٍب  ح رحـــى  ــه اهلل عـــاجـــِل)1)اأدرمت  ب افــنــاكــم  قـــَد  ــٍف  حلــت

ولقد بلغ اعتداد �صعيد بن جودي ال�صعدي ـ وهو �صاحب �صوار، الوايل رئا�صة العرب 

بعده ـ بنف�صه وبع�صريته حّداً دعاه اإىل انتقا�ص بني مروان، ودعوتهم اإىل التخلي عن املُلك 

ملن هو اأحقُّ به واأجدر: 

ــرْب ــه وا يف ال ــنــي مـــــروان جـــــدُّ الــقــ�ــســْبيـــا ب وادي  ـــن  م الــثــائــر  َنَـــــم 

ــــوا مــلــكــنــا ــــا بـــنـــي مـــــــروان خــــلُّ ــــاء الـــــعـــــرْب)2)ي ــــن ـــك لأب ـــل اإنــــــا امل

اخل، بل حاكاه يف اأفعاله و�صريته، اإذ  ا فخر املن�صور بن اأبي عامر فقد �صاهى به الدَّ واأمَّ

انطلق منفرداً، ورمى بنف�صه اإىل الأهوال خماطراً، ول رفيق له اإل عقله وح�صامه الباتر، وملا 

ِب ِنعَمه، واأر�صل اجليو�ص تلو اجليو�ص ملواجهة الأعداء، ولقد  نال املراد اأفا�ص على الُطالَّ

�صاد بنف�صه- دون م�صاعدة من اأحد- اأهَل ال�صيادة وال�صلطان، وفاخر فلم يجد من يفاخر، 

وما �صنع جمداً جديداً، بل هو اإعالٌء ملا بناه اأجداده واأورثوه اإياه: 

عظيمٍة ـــلِّ  ك هــــوَل  بنف�سي  ــُررمــيــُت  ــاط وخــــاَطــــْرُت، واحلــــرُّ الــكــرميُ ُمَ

ُمــ�ــســيــعٌّ َجـــنـــان  اإل  ــي  ــب ــاح ــسَ � ــُرومــــا  ــات ـــسُ ب ـــ� ـــي ـــيٌّ واأب ـــّط ــــْمــــُر خ واأ�ــــسَ

طــالــٍب ُكــــلِّ  عــلــى  اأنِّ  �سيمي  ـــن  املــــعــــاذُروم ــه  ــي ــق ت ل  ــــــاٍل  ب ــــــــوُد  اأج

الــوغــى اإىل  ــس  ــو� الــي ـــاء  ـــَزجَّ ل ـــــوادُرواإن  �ــــســــود َخ ــهــا اأُ ــي ــالق اأ�ــــســــوٌد ت

ــيــادة �ــسِ ـــّل  ُك اأَْهــــل  بنف�سي  ــُرلــ�ــســدُت  ــاث ـــن اأك ــــْد َم ـــرُت حــتــى مل اأج وكـــاث

)1) احللة ال�صرياء 150/1. 

)2) احللة ال�صرياء 156/1. 
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ــْن زيـــادًة ــك ــاً، ول ــيــان ــن ـــْدُت ب ــُرومـــا �ـــسِ ــام ــيــك وع ــل ــُد امل ــب ــنــى ع عــلــى مـــا ب

ـــًة ـــثَ ـــال بـــالـــعـــوال َحـــِديْ ـــَع ــا امل ــن ــْع ـــُر)1)رف ـــاف ـــَع ُم ـــدمي  ـــَق ال ـــا يف  ـــاه ـــن واأورث

ل- ول�صيما يف مرحلة الإمارة-  وهكذا وِجَد اأن فخر بني مروان كان من الطراز الأوَّ

اإذ عربَّ ب�صدق عن النف�ص امللكي، وعن البطولة والب�صالة يف املعارك نتيجة جمالدة الأعداء، 

�صـعر  اإّل  يقـاربه  ومل  واملتاأّدبني،  ال�صعراء  فخر  يف  اْفُتِقَد  اأمر  وهو  ال�صدائد،  على  وال�صرب 

املن�صور بن اأبي عامر، ومن كان من فئته يف عهد الدولة املروانّية. 

2- املدح: 

لطان؛  ال�صُّ اأّبهة  وتفخيم  املُلك،  اآلة  وجريان  الدول  بن�صوء  الأندل�ص  يف  املديح  ارتبط 

ونعمائه،  لآلئه  ومعّددين  مادحني  ال�صلطان  باأهداب  ال�صعراء  يتعلق  اأن  الطبيعي  من  اإذ 

ووا�صفني حلروبه وفتوحاته. 

ام طمعًا بنوالهم؛  واإن يكن هذا الفن اأكرث ما يرتبط بظاهرة التك�صب، والتزلف للحكَّ

لقوله  الدافع  يكون  ام، ورمبا  الأمراء واحلكَّ من  الطبقة  األ�صنة هذه  على  يجري  فقد جنده 

خالف ما عهد عند ال�صعراء واملّداحني. 

ُه  وقبل الوقوف على وجهي املديح املروايّن؛ لبد من الإ�صارة اإىل اأنَّ املديح يف اأ�صله يوجَّ

من الأدنى اإىل الأعلى، فاإن حدث نقي�ص ذلك؛ اأي اإن مدح الأمراء من هم اأدنى مكانة اأو 

مرتبة؛ فاإن قولهم يخرج عن �صفة املديح اإىل ظاهرة الثناء، وذلك لنتفاء الرغبة والرهبة، 

واإمنا يكون الدافع وراءه اإعجابًا، اأو �صيا�صة يدبرها احلاكم يتاألَّف بها قلوب النا�ص. 

اخل يف حيوة بن مالم�ص خري مثال على هذا املذهب، وحيوة هذا هو  ولعّل قول الدَّ

عبد  ثناء  جاء  وقد  الأندل�ص،  عر�ص  واعتالء  احلكم  ة  �ُصدَّ اإىل  الو�صول  اأعانه يف  من  اأحد 

- اإذ ذكرت كتب التاريخ اأنَّ  الرحمن بن معاوية عليه يف تلك املرحلة- على اأغلب الظنِّ

اخل الذي قاتله وغلبه، ثمَّ فرَّ حيوة  حيوة خرج عن الطاعة بعد �صبع �صنوات من حكم الدَّ

)1) احللة ال�صرياء 274/1.
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وطلب العفو. 

اخل هذا ال�صديق اأيام الودِّ مبا اعتاد العربي اأن يفتخر به من �صجاعة وكرم  وو�صف الدَّ

واإغاثة امللهوف، وراأى اأن ل خري يف الدنيا اإن غاب عنها حيوة بن مالم�ص: 

نَِعْيِمَها يف  ول  ــا  ــيَ ن ــدُّ ال يف  ـــْرَ  َخ ــال  ُمــالِمــ�ــِسَف ــُن  ب َحــْيــَوُة  َعــْنــهــا  ـــاَب  َغ اإذا 

يِف، َحّقاً  يََراُهَما ْيِف، َقاِري ال�سَّ بَاِئ�ِس)1)اأَُخو ال�سَّ ُكــلِّ  َعــْن  ْيِم  ال�سَّ ــايِف  ونَ َعليِه، 

فهذا الثناء اعتمد على املبالغة يف البيت الأول، يف حني مل تخرج �صفات املُْثَنى عليه يف 

البيت الثاين عن املعاين التقليدية. 

على  والعتماد  الفني،  ال�صدق  يف  منهجه  عن  ابتعاده  اخل  الدَّ بيتي  يف  وامل�صتغرب 

امل�صاعر اجلّيا�صة، ول�صيما حني َفَخر ب�صفات جللتها احلقائق واأثبتتها الوقائع. 

وميكن القول اإنَّ املراد يف هذا ال�صعر لي�ص املديح حقيقة، بل امل�صانعة والتاألَّف تنفيذاً 

ل اأَْمِره.  وَّ
اخل، واقت�صتها اأحوال امللك اأَ ل�صيا�صية اتبعها الدَّ

املعروف  احلكم  بن  الرحمن  عبد  �صعر  يندرج  الثناء  من  العري�ص  الإطار  هذا  وحتت 

ه على من حلاه  بالأو�صط، يف �صاعره وندميه عبد اهلل بن ال�صمر، الذي اأطربه بعد اأن نظم ردَّ

يف الإغداق حتى الإ�رضاف على جاريته طروب، اإذ وهبها ع�رضين األفًا من الدراهم، وعقداً 

قيمته ع�رضة اآلف دينار، فقال ابن ال�صمر يف معنى حكاه الأو�صط: 

ــْذِر ــ�ــسَّ وال الــيــواقــيــت  َح�سباء  ــرن  ــق الــبـَـْدِراأت و  م�س  ال�سَّ �َسنَا  عن  يتعاىل  بن 

خلقه اهلل  ـــُد  ي ـــاً  ـــْدم ِق ـــرت  ب قـــد  ــ�يبـــن  ي اأبـــــــداً  ــه  ــل ــب ق ــاً  ــئ ــي ــس � ـــك  ي ومل 

ــراً  ــوه �ــســنــعــة اهلل ج مـــن  بـــه  ـــاأكـــرم  البحِرف و  الـــ�ِّ  جــوهــر  عــنــه  ــاءل  ــ�ــس ت

فارتاح لالأبيات الأمري عبد الرحمن، وطرب لها طربًا �صديداً، فقال مثنيًا على �صاعره: 

ْعِر ال�سِّ على  َعفَّى  ْمِر  ال�سَّ ابَن  يَا  َك  والِفْكِرَقِريْ�سُ ْهــن  ــذِّ وال الأْوهـــاِم  ــْن  َع ــلَّ  وَج

ب�سْحِرها اأَدَّى  الأْذُن  ــاَفــَهــْتــُه  �ــسَ ْحر)2)اإذا  ال�سِّ عن  فَجلَّ  اإِبداعاً  الَقْلِب  اإىل 

)1) الديوان 278.

)2) الديوان 308. 
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واإن يكن ال�صعر وجودته مبعث ثناء الأمري على ابن ال�صمر، فاإنَّ ح�صن الغزال وجماله 

دعيا الأو�صط ملداعبته والثناء على َخْلقه: 

ــِنــِه وَجــَمــاِلــِه)1) ـــَزاُل بــُحــ�ــسْ ـــَغ َجـــاَء ال

فاأمتَّ ال�صاعر الغزال مقالة الأمري: 

ـــِه ـــاِل ـــق ــــاً ِب ــــَداعــــب ــِهقـــــال الأمــــــــُر ُم ــاِل ــم ــِه وج ــِن ــس ــ� ــُح ــــَزاُل ِب ــــَغ َجــــاَء ال

ـــــى على ــن امــــرٍئ اأَْربَ ــال م ــم ـــن ال ــــِهاأي ــــواِل ــعــن مـــن اأَح ــب ــ�ــسّ ـــّدِد ال ـــَع ـــت ُم

وهذا يدل على انب�ساط اأمراء بني مروان مع خا�ستهم، وقّلة اأنفتهم من املدح اأو الثناء 

عليهم. 

ا املدح ب�صيغته املعهودة بني الّنا�ص، فقد عرف البيت املروايّن �رضبني منه اأو وجهني  واأمَّ

له: ف�رضب قاله الأمراء ال�صعراء منهم، وال�رضب الثاين قاله ال�صعراء الأمراء. 

ل الذي قاله الأمراء ال�صعراء، وهم اأمراء مروانّيون قالوا مدحًا يف اأمراء  فمن ال�رضب الأوَّ

اآخرين من اأقربائهم-رمبا- كانوا اأكرث �صيا�صة منهم، اأو اأكرث متكنًا يف الريا�صة، والغالب على 

الفار�ص املغوار،  الرغبة، فها هو ذا عبد امللك بن عمر  الرهبة وتفاوت  انتفاء  هذا املديح 

الذي ذبح ابنه خمافة الهزمية؛ يذود عن ُمْلك ابن عمه، وينافح الأعداء بب�صالة حتى قهرهم، 

مكانته  رفع  اأن  فكان  اخل،  الدَّ قلب  اإىل  ال�رضور  واأدخل  الباطل،  جادة  عن  الع�صاة  فردَّ 

اخل،  واأَْحظاه وجميع بنيه، وزوج ابنته كنزة من ويل عهده ه�صام، فردَّ عبد امللك �صنيع الدَّ

ومدحه �صاكراً ف�صله، بعد اأن �صمَّ اإليه اآل مروان املتفرقني يف الأر�ص، اإذ اأ�صابهم دهرهم 

اخل فتى واأيُّ فتى؛ عربي، اأ�صيل، �صهم، اأقام ملكًا عظيمًا،  بوا�صب من بني العّبا�ص، فالدَّ

واأحيا دولة بادت، واأعاد حال املروانيني اإىل �صابق عهدهم، فا�صتقبل كل من جاء منهم بودٍّ 

وترحاب �صديدين، واأ�صبغ على اجلميع ماله، وزاد يف ذلك اأن ا�صطفى خري اأبنائه- وهو 

ويل العهد- مل�صاهرته: 

ــْعــ�ــرَصي َوَم ــي  ــل ــاأَْه ِب اأَْوَدى  ــاً  ــن َزم َجْمَرافــيَــا  ــاً  لذع اأَْح�َساِئنَا  يف  َْت  �ــرصِ لقد 

)1) الديوان 311.
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وُظْلمًة ِغ�ّساً  ــوِء  الــ�ــسُّ ـــُر  َدْه �ِسرْتَاويَــــْزَداُد  ُدونَنا  َحى  ال�سُّ �َسْم�ِس  على  َكــاأنَّ 

ُمــْقــِمــٌر َمـــــْرواَن  اآِل  ِمـــْن  ـــَدا  بَ اأَْن  ــَرااإىل  ْه ــدَّ ــِد ُظــْلــمــِتــِه ال ــْع ــاَء لـَـنــا ِمـــْن بَ ــس اأَ�

ٌب ــَهــذَّ ـــْدٌب ُم اأي نَ ــاٌن اأَ�ــســيــُل الـــرَّ ــَج اأَْزَراِه ــا  ــن لَ ـــدَّ  و�ـــسَ ــكــاً  ــل ُم ــا  ــنَ لَ ــــــاَم  اأََق

ــًة ــَم ــْع ثْـــــبَـــــَت ِن
ــــــاًل َواأَ نْـــــبَـــــَت اآَم

ــا الــَكــَرامــَة والــــِ�َّاَواأَ ــنَ ــْي ــَف ــاأَل ــا َف ــنَ ــْئ َوِج

ــاًل ــْفــ�ــسِّ ــاً ُمــتَ ــم ــِع ــْن ْهَرااأَنَـــــــْاَل واأَْغــــنـَـــى ُم �سِ ــِه  ــاِئ ــنَ اأَبْ َمـــاأُْمـــوَل  لَنا  ــَفــى  واأ�ــسْ

ــْت ــَع ــمَّ ــوُم َتَ ــُج ــنُّ ــِه ال ــي ــَوال ــُن َح ــْح ــنَ َحْجَرا)1)َف َحْوِلِه  ِمْن  َْن  �رصِ َحتَّى  البَْدِر  اإىل 

اخل يف �صعره، ول�صيما يف ق�صيدته:  والطريف يف هذه الق�صيدة اأنَّها �صورة ملا قاله الدَّ

اخل مبا فخر هو به.  »�صّتان من قام...«، فعبد امللك ميدح الدَّ

وليعقوب بن عبد الرحمن ق�صيدة يف مدح ابن اأخيه العا�صي بن حممد بن عبد الرحمن، 

، جواٌد مف�صاٌل، حوى املعايل بال�صيف 
ٌّ

تظهر فيها الرغبة، فالعا�صي ح�صيٌب ن�صيٌب عب�صمي

والكرم الفيا�ص: 

�َسْم�ٍس َعــْبــِد  ـــْن  ِم ـــداً  ـــاِج َم ـــاِدي  ـــنَ ــاِل الــيَــَديْــِنيُ ــسَ ــ� ــْف ـــــِرمِي الـــَفـــْرِع ِم َك

ــا  ــَواه ــا ِلــْلــَمــْكــُرَمــاِت َفـــَقـــْد َح ــَم ــسَ ــــــاٍر ُرَديْـــــنـــــي� ـــــِديٍّ وَخــــــطَّ ـــــْن ـــــِه ِب

يَّـــا  الـــ�ُّ ــُب ل  ــُك ــسْ ــ� يَ ِحـــن  ـــاً  ـــث ـــْي )2)َوَغ
ـــْنِ ـــَط ـــبُ ال ـــــْوُء  نَ ول  ــــــاَدْت  َج ــــِه  ِب

و�سقوط الأبيات ال�سابقة لهذا ال�سعر، يجعل املرء ل يطمئن اإىل هذه الرغبة، فال ُيْعلم 

من الذي ينادي هذا املاجد العب�صمي، ومن الذي يرجو نواله؟

وملحمد بن اأيوب املروايّن بيتان يف مدح اأحمد بن معاوية بن حممد بن ه�صام املعروف 

اإىل الأعداء  ا�صتهر بخروجه  القّط  املنبوز بذلك، وابن  ه حممد بن ه�صام  القّط، وجدُّ بابن 

ْبرة على امل�صلمني.  بجمع كبري يف وقعة �صمورة، فكانت الدَّ

ان والغيد، ل يف �صاحات  اأيوب و�صعه بني احِل�صَ وجلمال ابن القّط وح�صنه راأى ابن 

 : الوغى، فهو اأعجوبة زمانه؛ غزال ووالده قطٌّ

)1) الديوان 287. 

)2) الديوان 341.
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ـــْت َقــــطُّ ـــَع ـــِم ـــسُ ــــطُّاأُْعـــــُجـــــوبـــــٌة َمـــــا � ــــــــــدُه ِق ــــــوا: َر�ـــــســـــاً َوال ــــــالُ َق

ــيِّــدي ـــا �ــسَ ــَف يَ ــْي ــسَّ ــ� واملِ��������ْرُط)1)َقــــْد َقـــلَّـــدوَك ال ِب����َك  اأَْوَل  وال����ُق����ْرُط 

ام  اأه ُع�رضه و�صيق ذات اليد اإىل مدح بع�ص ُخدَّ وحممد هذا قليل احلظِّ يف اأ�رضته، فقد اأَجْلَ

بني مروان، وهذا ما اأنحى عليه بالالئمة من �صعيد بن املنذر املروايّن القائد الوزير للنا�رض، 

فجاوبه: »اإنكم جعلتموين ذنبًا وجعلوين راأ�صًا، والنف�ص تتوق اإىل من يكرمها. ثّم �رضح له 

ِقلَّة حيلته باأبيات جعلت الوزير ي�صت�صعر التق�صري، فكلَّم الّنا�رض يف اأمره، فاأجرى له رزقًا 

. فمدحه ابن اأيوب �صاكراً 
(2(

اأغناه عن التكفف، فكانت هذه من ح�صنات �صعيد واأياديه«

ومقدراً عمله: 

َواٍن ــــْرَ  َغ ــاأَلْــتُــَك  �ــسَ ِبـَـــا  ــَت  ــسْ ــ� ــَه ــُقنَ ــِري ــطَّ ــاِلــِكــَهــا ال ــْت ِلــ�ــسَ ــبَ ــُع ــــْد �ــسَ َوَق

اإلَّ ــــــْرِء  َ امل ــُل  َفــ�ــسْ ـــُن  ـــْبِ يَ ـــ�ـــسَ  ـــْي ـــُقَولَ ـــْي ـــِط يُ ل  ـــــا  َم َكــــلَّــــْفــــتـَـــُه  اإَِذا 

ا من مدح الّنا�رض لدين اهلل؛ ففي �صعرهم رغبة اأكيدة، واأغلب من مدحه من بني  واأمَّ

مروان من اأباعد قرابته، وما قالوا مدحهم اإّل طمعًا يف عطاٍء اأو جاٍه، فاأحمد بن املبارك 

احلبيبي يت�صل به يف اأيام وليته للعهد جلّده عبد اهلل، ويثني على تقدمه العباد باملجد والكرم، 

 : الذي حماه من كّل نقي�صة اأو ذمٍّ

حـــَمـــِن ُفـــْقـــَت الــــَورى ـــَد الـــرَّ ـــاِب ـــــــَذا الـــَكـــَرْميــا َع ــــِذِه الـــَعـــْلـــيَـــا َوَه ــــَه ِب

ـــــِرٍئ  اْم يف  ــَدى  الـــنَـّ اهللُ  ـــَل  ـــَع َج َذْم)3)َمـــا  ُكــــــلَّ  ـــُه  ـــب ـــنَّ َج َوَقــــــــْد  اإل 

ففي  منه قطعتان،  �صعر كثري و�صل  الّنا�رض  املنذر يف  بن  بن مروان  ولأحمد بن حممد 

الأوىل راأى يف يد النَّا�رض �صقاًء ونعيمًا؛ �صقاء لالأعداء، ونعيمًا للرعّية، فمن يف�صد ويخرج 

م له الأوىل، اأّما من �صلح فله الثانية، وي�صقى ع�صاًل و�صهداً.  عن الطاعة ُتقدَّ

ماء، وهو الأمان بعد الفتنة املبرية التي  فالنا�رض ربيع اإن اأجدبت الأر�ص وعجفت ال�صَّ

)1) الديوان 388.

)2) انظر منا�صبة البيتني وتخريجهما يف الديوان 389.

)3) الديوان 379. 

Diwan-Bin-Marwan.indb   97 12/8/09   9:38 AM



98

لوله ما ُعِرَف نعيم العي�ص، فبقاوؤه حياة للنا�ص، ومن يكره احلياة؟!

ـــٌم ـــُع واأَنْ ــى  �ــسَ بُــوؤْ اهلِل  ــــــْنَ  ِم اأَ ـــــَداَك  ــي ِعــَقــابَــَهــايَ ــسِ ــ� ــي ومُتْ ــي ـــــٍة ُتْ َفــَكــْم اأُمَّ

ــنَــى اْلَ ــــَة  اأَْريَ ْعــتـَـهــا  َجــرَّ َلَحْت  �سَ ابََهااإَِذا  �سَ ــْرُب  احَل لََها  ــْت  جَمَّ َف�َسَدْت  َواإِْن 

اِئٌب  �سَ املـَـْحــُل  �َسَطا  اإِْن  َرِبــيــٌع  ـــَت  �َسَحابََهاَواأَنْ َماُء  ال�سَّ َعــْنــُه  ـــَوْت  لَ ــا  َم اإَِذا 

ــٌة  ــنَ ــْت ــَك ِف ــَل ــْب ـــــِن َق ــا ِمـــيَـــاَه الأَْم ــنَ ــْت ــاَحــَم ــَه ــَذابَ ــاً َمـــا َوَرْدنـَـــــا ِع ــّق ـــْوَلَك َح ـــَل َف

ــا ــَه ــِل َحـــيَـــاٌة لأَْه ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال يِف  ــاِة َذَهـــابَـــَهـــا)1)بَـــَقـــاوؤَُك  ــيَ ــَح ــْل َفــَمــْن يـَــتـَــاأَبَّـــى ِل

النوال  العطاء والكرم واجلود: يظهر رغبته يف  ال�صاعر يف �صوره على ق�صية  واإحلاح 

والعطايا. يف حني ناأى اأحمد بن حممد بنف�صه عن هذه ال�صورة يف مدحة اأخرى، فاأخذ 

يف  واأفعاله  بطولته  واإظهار  �صلطانه،  لتفخيم  اإطاراً  واتَّخذها  وغزواته،  النا�رض  معارك 

الأعداء: 

ُل َفا�سِ َوالــَهــْزِل  اِلـــدِّ  بـَــْنَ  ولَُك  ــُلُف�سُ ــاِم �ــسَ ــِن  ي ــدِّ ــِل ل َو  ــا  ــيَ نْ ــدُّ ــل ل ـــَك  ـــنُ ومُيْ

ِه  ِ ــرصْ ــ� ـــــُل نَ ــى َدَلِئ ــْخــَف ــــــْزُوَك ل تَ ــُلَوَغ ــاِي َــَخ ــُه امل ــْن َوَقــــْد بـَــَرَقـــْت ِلــلــنُّــْجــِع ِم

ِظلَّه  َــــْوُت  امل ــُكــُن  يـَـ�ــسْ ــيــٌج  َو�ــسِ ــو  ــبُ ــْن َعـــاِمـــُلاأَيَ اهلِل  ــــِد  يَ يِف  ـــُه  ـــْن ِم ـــزُّ  ـــتَ ـــْه َويَ

َمـــاِرٍق ـــلِّ  َك يِف  اهلِل  ــَع  ــْن �ــسُ ْدَت  ـــوَّ ـــَع تَ
تُــَقــاِبــُل)2) ــــٍه  َوْج ـــلِّ  ُك يِف  ـــَدُه  ـــي ـــاأْي َوتَ

وقّلة  الرهبة  انتفاء  ل�صفة  عودة  امل�صتن�رض؛  احلكم  اأخيه  النا�رض يف  بن  �صعر حممد  ويف 

اأ�صحى  حني  على  �صاملًا،  غزوته  من  بقفوله  يهنئه  اإذ  املديح،  من  ال�رضب  هذا  يف  الرغبة 

اأعداوؤه نهبًا لل�صبع والطيور اجلارحة، وهو اإىل ذلك اأهل لل�صدارة يف بني مروان؛ ك�صدارة 

)ب�صم اهلل) يف القراآن: 

ــَدِم ــْق َم ــَد  ــَع ــسْ اأَ�  ِ اهللَّ ــِد  ــْم ــَح ِب ــِمَقـــِدْمـــَت  ــَف ــْل ــِن َول ــَديْ ــيَ ــل ــى ل ــَح ــسْ َك اأَ� ـــدُّ َو�ـــسِ

اأَْهَلُه ُكْنَت  ْذ  اإِ ْبَق  ال�سَّ ِفْينَا  ــْزَت  ُح ِم)3)لََقْد  التََّقدُّ َل  َف�سْ اهلِل«  »ِب�ْسم  َحــاَز  َكَما 

)1) الديوان 394.

)2) الديوان 395.

)3) الديوان 416.
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وامل�صاعر ال�صادقة ظاهرة يف هذا ال�صعر الذي قيل اإعجابًا وحمبة، ل لأغرا�ص اأخرى، 

فقد فاق احلكم اإخوانه علمًا واأدبًا و�صيا�صة وريا�صة. 

الرهبة  به  اقرتنت  فقد  مروان،  بني  من  الأمراء  ال�صعراء  قاله  الذي  الثاين  ال�رضب  ا  واأمَّ

والرغبة معًا، وذلك لأن ُمْلَكهم اأ�صحى �صليبًا يف زمن احلجابة، و�صائعًا يف زمن الفتنة، 

ور�صومًا واأطالًل يف زمن الطوائف، ففي هذه الع�صور خبت نارهم، وهمدت جذوتهم، 

وحتولوا من اأمراء �صعراء اإىل �صعراء اأمراء، فتعر�صوا للمديح وجّلوا فيه، واتخذوه و�صيلة من 

و�صائل طلب الرزق واجلاه. 

اأبي عامر-  للمن�صور بن  الباب يف اعتذارياته  افتتح هذا  فاإن يكن عبد اهلل احلجر قد 

احــني املروانيني اجتمعــوا على باب  و�صــريد احلديــث عنهــا لحقًا- فــاإن اأغلــب املدَّ

نى، فهو ابن املن�صور وهو  ر بن املن�صور، فها هو ذا الطليق يطلب اإليه اأن يتيه يف الدُّ املظفَّ

املظفر: 

يفخُر َفِمْثلَك  واْفَخْر  نى  الدُّ يف  ــُر)1)]ِتْه[  ــفَّ ــظ ــوٌر واأَنْـــــَت ُم ــسُ ــ� ــْن فـــاأبـــوَك َم

امتداد  ر  فاملظّفّ ق�صى؛  قد  املن�صور  يكن  فاإن  والتهنئة،  التعزية  بني  يزاوج  اأخرى  ويف 

فله  الوغى؛  �صاحات  افتقدته  واإن  مكانه،  �ُصدَّ  فقد  مبوته؛  ن�صرياً  الدين  فقد  واإن  ل�صريته، 

نظري وَخَلٌف �صالح، وبطلوعه ي�صفر الليل املدلهم لفقد ال�صلف، وكذا َيتبع القمُر غروب 

ال�صم�ص: 

ــُه ــاُم ــَم ـــمَّ ِح ــور ُح ــسُ ــ� ــْن َ ــُرلَــِئــْن يَــُكــِن امل ــْم ـــُه ُع َفـــُعـــْمـــَرَك يَـــا َعــْبــِد املــلــيــك لَ

ِه ِ ــ�ــرصْ ــنَ ِب احَلــنــيــُف  ــُن  ي ــدِّ ال ــَع  ــِج ُف َُواإِْن  ــُه نَــ�ــرصْ ــُف ــُل ــْخ ـــْذ اأَنْـــــَت تَ ــا َفـــاتـَــُه ُم ــَم َف

َوالَقنَا َوالِبي�ُس  ــُل  ــْي اخَل ــُه  ــَقــَدتْ َف ُذْخُرَواإِْن  لََها  نْــَت  َواأَ َحْت  اأَ�سْ َما  َطــاَل  َفَقْد 

ِلــَفــْقــِدِه البَِهيَم  ــْيــَل  الــلَّ ــَك  ــُه َوْج البَْدُر)2)َجــاَل  يَْعُقبُُه  ْم�ِس  ال�سَّ ُغــُروُب  ــَذاَك  َك

وله ثالثة ل يعرف فيمن قالها، غري اأنها ل تبعد اأن تكون يف ممدوحه الأوحد، وفيها 

)1) الديوان 456. 

)2) الديوان 456.
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ال�صيوف  ملعان  كالغيم يف  اأو  كالزبد،  املتالألئة  ب�صيوفه  البحر  ي�صبه  الذي  ع�صكره  ي�صف 

كاأنها الربوق، واأبطال هذا اجلي�ص �صداد غالظ يخ�صاهم املوت يف �صاحات الوغى: 

ــٌد  ــْزِب ُم ِبالبَْي�ِس  َكالبَْحِر  َع�ْسَكٌر  ــُه  ــرَتَّالَ اْف َقــِد  يوِف  ال�سِّ ــْرِق  بَ َعن  وَكالَغيِم 

ـــٍج ـــَدجَّ ُم ــــلُّ  ُك ــِه  ــي ف ى  ـــدَّ ـــب تَ َمـــا  َّااإذا  ــ�ــرصَ ــسَ ُمْ ــ� ــيَ ــْحــِر اأَبْ ــاِب الــبَ ــبَ ــُع بـَــدا َك

ــِه ِبــُكــَمــاِتِ ــى  ــَوَغ ال ـــُح  ِريْ َفْت  َع�سَ ـــاإِْن  ا)1)ف َفرَّ ا�سْ َقــد  احِلــَمــاِم  َوْجــَه  بها  ـــَت  َراأيْ

ر اأي�صًا مدحة؛ راأى فيها اأّن الظفر والتاأييد حكٌم  ف بن عمر اله�صيمي يف املظفَّ وللمطرَّ

م يف ال�صلم  من اهلل يف ابن املن�صور، الذي نال ال�صلطان عن ا�صتحقاق وجدارة، فهو املقدَّ

واحلرب: 

ـــراً ُمـــَظـــفَّ ـــــــَزاُل  يَ ل  ـــَر  ـــفَّ ـــَظ ُ امل ِلاإنَّ  ــــْرَ ُمــبَــدَّ ْحــمــِن َغ ـــَن الــرَّ ــاً ِم ــم ــْك ُح

ــــاَزُه ـــْد َح ـــا َق َحــــــقُّ ِبــُكــلِّ َم ــــَو الأَ ــِلوُه ــسُّ ــ� ــَف ـــٍة وتَ ـــسَ ـــا� ــــٍة وريَ ــــَع ِمــــْن ِرْف

ـــَمـــا َقــلَّــْبــتُــُه ــــْدراً ُكـــلَّ ــــسَ ـــاُه � ـــَق ـــْل تَ
ــِل)2) ــَجــْحــَف ــٍل وِب ــِف ــْح ــنَــاِن ِبَ ِمــْثــل الــ�ــسِّ

وجرى قا�صم بن حممد املروايّن على هذا الن�صق يف افتتاح ق�صائد املدح يف املظّفر بذكر 

الآفاق؛ وهو  �صهرته  �صلطانًا طبقت  به  قارب  اأو  اآخر رمبا اخرتعه،  لقبًا  زاد  اأنَّه  اإّل  لقبه، 

�صيف الدولة احلمداين الذي فاح ِذْكره يف �صعر املتنبي: 

ــَرا ــــــْرُ املُـــوؤِْمـــِنـــْنَ املُــَظــفَّ َا)3)َدَعـــــاَك اأَِم ــرَّ ــَخ ــتَ ُ ولَــِة امل ــْيــَف الــدَّ ــاَك �ــسَ ــمَّ و�ــسَ

ر النا�رض بن املن�صور ق�صيدة اأوغل فيها يف التملق والتزلف،  وله اأي�صًا يف مدح �صقيق املظفَّ

وهو اأمر اأفرغها من اأي معنى، فال يكاد املرء ي�صمعها حتى يطرحها جانبًا، ولعلَّ النا�رض بن 

قها، فهل يعقل اأن يقول مروايّن ملغت�صب حقهم  املن�صور- وكان ذا غفلة- وحده من �صدَّ

يف اخلالفة: اأنَّ وليته العهد هي توفيق من اهلل للخليفة املوؤيّد، واأنه اأجدر من يتولها، فاهلل 

خّباأ هذا املُلك له، واأعطاه العهد اأوًل، و�صينيله اخلالفة بعدها، فالنذر والب�صائر هي التي 

)1) الديوان 457. 

)2) الديوان 492. 

)3) الديوان 509.
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اأخربت بذلك، وهو املهدّي الذي طال انتظاره، واملُْلك قدميًا كان لهم و�صيبقى لهم اأبد 

الدهر؟!

املـُـــوؤَيَّــــدا ـــــــاَم  الإَم اهللُ  ــــَق  َوفَـّ ـــْد  ـــَق ــــَدالَ ــَحــقِّ ِفـــْيـــَك واأَْر�ــــسَ ــل ـــُه ل ـــَم ـــَه واأَلْ

ـــدَّ َعــْقــَدُه ــــِذي َم ــَد الَّ ــْه ــَع ــدَك ال ــلَّ ــَق ـــــَداَف واأكَّ َقـــاِب  الـــرِّ يف  ِمـــْنـــُه  اهللُ  لَـــَك 

ــْن َم ـــْر  َخ ولََّك  اهللَ  ــــاأنَّ  ب ــِهــْدُت  ــيِّــَدا�ــسَ يــُن احَلــنــيــُف و�ــسُ ــَس الــدِّ ــ� ــسِّ ـــِه اأُ� ِب

ُمْنتَقى ــُل  ــسَ ــ� اأْف َمـــاأُْمـــوُن  ــا  ي ـــــَك  ــَداواأنَّ ــلِّ ـــِة ُق ــن َعـــْهـــَد اخِلـــالف ـــــــَدُر م واأَْج

ــِرٍئ  لْم املـُـْلــَك  ذا  الرَّحمُن  ــَر  َذَخ ــْل  ـــَدا؟وَه ـــهَّ ـــَك وَم ـــْي ـــَواَك واأَْهـــــــَداُه اإل ـــسِ �

ًة ــــزَّ ِع ــــْيــــَت  َوفِّ الـــَعـــْهـــِد  يَـــــاولَّ  ــَدااأل  ــَع ــسْ ـــاِن واأَ� َم ـــزَّ ــــٍت يف ال ِبـــاأَميـــِن َوْق

ـــَدُه ـــْع ْ بـــاخِلـــالَفـــِة بَ ـــْدُه وابْـــ�ـــرصِ ـــلَّ ـــَق املـُـَهــنَّــَداتَ ــاَم  احُلــ�ــسَ ــلِّ  ــِغ ال ذوي  ْق  وَذوِّ

الَِّتي ــُذر  ــنُّ ال ــِه  ب َجــــاَءْت  الــذي  ــَت  ــاأَنْ َداف ـــــَردَّ ُم فيها  ــــــْرِويُّ  َ امل الأَثـَـــــُر  اأَتَــــى 

بْـ يَـــْعـــُرَب  َمـــْهـــِديُّ  اهلِل  ــــُن  اأَم ــــَت  َوْمــِتــَداواأن نَْف�ساً  ِطــْبــَت  فيَها  َقــْحــَطــاَن  ِن 

وِفيُكُم بَـــْدءاً  ــــُر  الأَْم ــذا  َه َكـــاَن  ــُكــْم  �رَصَْمَدا)1)لَ ْهِر  الدَّ ُم�ْستَاأْنَِف  َمَدى  يَكوُن 

 
(2(

وهذا ال�صعر ل ُيعقل اأن ي�صدر اإل عن رهبة �صديدة، اإذ عرف عن الّنا�رض )�صنجول)

اإىل املبالغة والتهويل، حتى  تهوره وبط�صه، فرمبا دفع خوف قا�صم بن حممد من �صنجول 

ينجو من عقوبته. 

وبعد اأن م�صت حقبة هذا احلاجب عاد مروايّن اآخر- وهو اأحمد بن �صليمان املروايّن- 

، واأكرث ما و�صفه بالكرم واجلود: 
(3(

ر بن اأبي عامر، فمدح ولده اأبا عامر اإىل املظفَّ

ـــال ــــْلــــُت ِحـــبَ ــــي َعــــامــــٍر َو�ــــسَ ــُدبــــاأَب ــي ــع ــسَ ــــــــــاٌن � ــــــِه َزَم ــــــَزَمــــــان ِب َف

ــراً ــْك ــسُ و� ِوّداً  ِفـــْيـــِه  ِزْدُت  ــى  ــتَ ــَم ــــُدف ــــِزيْ َفـــــنَـــــَداُه وَقــــــْد تَـــنَـــاَهـــى يَ

)1) الديوان 508. 

)2) لقب عرف به اأخذ عن اأمه الن�رضانية.

�صنة  اإىل  عامر  اأبي  وفاة  تاأخرت  اإذ  ذلك،  بعد  وقع  اأّنه  اأم  ر  املظفَّ احلاجب  والده  زمن  مدحه  قد  كان  اإن  يعرف  ل   (3(

)418هـ). 
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ـــوٍم يَ ــــلِّ  ُك ويف  ـــُه  ـــُف َو�ـــسْ ل  ـــَف  ـــْي ــُد)1)َك ــدي ــًى َج ــنَ ــْع ــاُت َم ــُرَم ــْك َ ــُه يف امل ــْن ِم

يف الأ�صّم يف مدح عبد املوؤمن بن  ا اأبرع ق�صيدة مدحية واأمتَّها؛ فقد كانت لل�رضَّ واأمَّ

علي يف جبل الفتح، ومن مُين الطالع اأن حفظ كتاب املن بالإمامة الق�صيدة كاملة، وراأى 

بع�صهم اأنَّ الأ�صّم عار�ص فيها اأبا متّام يف ق�صيدته التي مطلعها: 

الكتِب ــن  م اأنـــبـــاًء  اأ�ـــســـدُق  ــلــعــِبالــ�ــســيــُف  يف حــــّده احلــــدُّ بـــن الــــّد وال

والق�صيدة بحق اأجمل الق�صائد املروانّية املدحية، اإذ ا�صتهلها باأ�صلوب ا�صتفهامي �صاق 

املمدوح، حتى جعله ي�صتحثُّ ال�صاعر يف اإمتام اإن�صاده، فقد ذكر ابن عذاري اأنَّ عبد املوؤمن 

ملَّا �صمع: ما للعدا جنة اأوقى من الهرب ، قال رافعًا �صوته: اإىل اأين؟ اإىل اأين؟ فاأمتَّ الأ�صمُّ 

البيت: كيف املفر وخيل اهلل يف الطلب. 

مدح  اإىل  و�صل  اأن  اإىل  امل�صلمني،  من جي�ص  الأعداء  املعركة، ورعب  ي�صف  وم�صى 

ور، ولو عرف  اخلليفة املوحدي الذي حلَّ بجبل طارق؛ كفعل نبي اهلل مو�صى يف جبل الطُّ

ته  اجلبل ما حلَّ به من كرم؛ ما ب�صط ال�صهل كّفه يف انتظار غوادي ال�صحب، ولو َخرَبَ �صدَّ

وباأ�صه لرجع مثل ال�صوف من اخلوف والرعب، فبهذا اخلليفة العظيم ُيعاد الفتح مرة اأخرى 

اأ�صعاف ما بداأ، وبه ُيجدد دين اهلل فتعود اأيام بدر حا�رضة، فهو اخلبري املتمر�ص يف �صاحات 

ما�ٍص،  وعزم  تقى  من  حواه  ملا  والرفعة؛  ال�رضف  �صاحات  يف  املجّلي  والفار�ص  الوغى، 

ة عالية ل تني عن خو�ص املعارك ومغالبة الأعداء:  وهمَّ

ــِه ـــلَّ الإَِمــــــاُم ِب ـــْد َح ــــوُد َطـــــاِرَق َق تــِبوَط ــى اأمَْيَــــَن الــرُّ ـــاَن ملـُـْو�ــسَ ــوِر َك كــالــطُّ

َكــرٍم  ــْن  ِم اُه  َغ�سَّ َمــا  ــوُد  الــطَّ ــِرُف  ــْع يَ ــْو  حِبلَ لل�سُّ الــَكــفَّ  فيِه  الــنَّــوُر  يَْب�ُسِط  مَلْ 

ــَن بَـــاأْ�ـــســـاً َحــــلَّ ِذْرَوتَــــــُه ــِبَولَــــو تَــيَــقَّ َرَه ــْن  وم َخـــْوٍف  ــْن  ِم كالِعْهِن  لَــَعــاَد 

ــًة ــي ــاِن ــــذا الـــَفـــْتـــُح ث ــــاَوُد َه ــــَع احِلَقِبِمـــْنـــه يُ �َساِلِف  يف  ثـُـوا  َحــدَّ ما  َعاَف  اأَ�سْ

ــِه ِت ــزِّ ــاً ثَــــْوَب ِع يــُن غــ�ــسّ ــِبويَــلــبَــ�ــُس الــدِّ ــِغ تَ ملْ  ـــُه  ـــْن َع بَـــــْدٍر  ـــــــاَم  اأَيَّ ــــــاأَنَّ  َك

ـــاَم واْخــتـَـَلــَطــْت ِبتَــدبــر َمــْن َقــــاَرَع الأَيَـّ والُق�سُ ْمِر  بال�سُّ الــَوَغــى  يف  اآراوؤُُه 

)1) الديوان 513.
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اأََعـــاديَـــِه اأَْفـــنَـــْت  ــــْزوٍة  َغ ِمـــْن  اآَب  النَّ�َسِباإْن  ــَم  ــَظ ْع اأَ ـــَرى  لأُْخ ـــاُب  الإِيَ ــاَن  َك

ِتِه  ِبِهمَّ ــى  ــسَ ــ� الأَْق ِف  ــرصَّ ــ� ال اإىل  ــَمــا  ــَعــِب�ــسَ ــــُم الــتَّ ـــــْزٌم َدائ ـــٌح وَع ـــِريْ ــــٌن ُم ِديْ

ــسٍ ــ� ــَدل ــــَدىلَّ َفــــوَق اأَنْ ــى تَ ــلَّ َكثَِبَوِحـــــْنَ َج َعــْن  يَــْنــَفــكُّ  ل  ــِر  ــطَّ ال ــــاِرُح  وَج

بُُعٍد ــْن  ِم احَلـــْرُب  ــُه  ــْت َدَع مــا  اإذا  اللَِّجِب)1)َمــلــٌك  اَلْحَفِل  اأََمـــاَم  فِنُ  ال�سَّ ــاَر  َط

ومي�صي الأ�صم يف ذكر وقائع عبد املوؤمن وغزواته م�صيداً ببطولته، ومقدراً حنكته وبعد 

نظره يف الف�صل بني العدو وال�صديق: 

ٌ ــرصَ ــ� ــــاداً لـــُه بَ ــــقَّ ــَك نَ ــُف ــْي ــسَ َهِب فـــكـــاَن � الذَّ َخاِل�َس  ــَقــى  بْ واأَ يُــوَف  الــزُّ نََفى 

وعندما ينتهي من هذا الو�صف يذكر �صوق الأندل�ص وطول ترقبها له، وي�صاأله اأن ميدَّ 

يده اإىل بالد ا�صوّدت حالها من الفتنة والفرقة، فهذه اليد احلانية مل تعرف اإّل البذل والعطاء، 

وهذا الرجل العظيم بحر جود واأدب: 

ــاِركــُم ــَظ ــِت انْ ـــوِل  ُط ـــْن  ِم ـــرَة  ـــِزيْ اَل ــــُظ ُمــْرتَــِقــِباإنَّ  ـــٍق حَلْ ـــِريْ ــا ِبـــُكـــلِّ َط ــَه ل

قبَّتَها ــاِء  الــبـَـْيــ�ــسَ ــِد  ــيَ ال ــِتــْلــَك  ِب ــاِفــْح  ــنـُـِب�ــسَ َة الــطُّ ــَودَّ ــسْ ــ� ــْت ُم ــَح ــبَ ــسْ فــاإنَّــهــا اأَ�

ـــداً ــيــاً اأَبَ ــَل الــَعــَطــايــا َحــاِن ــِزي ــْح َج ــنَ ـــِدِبواْم ــِفــِق احَل ــوَّ املـُـ�ــسْ ــنُ ــاِة ُح ــم َعــَلــى احُل

ــِه ــَدِم ــْق ـــِن َم ــْت ِمــن مُيْ ــَق ــِل ـــــداً َع ُمْنَق�سِبيَــا َواِف َغـــْرِ  ِبــَحــْبــٍل  ــــاِن  َم الأَ اأَيْــــِدي 

ـــٌب َعـــَمـــٌم ـــِك ـــْن ــــُعــــالُه َم ـــــاً ِل ـــــي ــُم الــنَّــْجــَم يف الآَفــــاِق واحُلــُجــِبَوَداِن ــَزاِح يُ

ــٌم ــ�ــسِ ــتَ ــْب اِر ُم وَّ ــــِب لــــلــــزُّ ــــَواِه َ يََهِبَجــــمُّ امل مَلْ  فيِه  ــاً  ــت َوْق الــنَّــا�ــُس  يَ�ْستَْغِرُب 

ـــرِه ـــاِط ـــوىل وَخ ــا بـَـــْن َراَحــــِتــــِه الـــطُّ والأَدِبم بالِعْلِم  الــنَّــَدى  بـَـْحــُر  يَِفْي�ُس 

ــٌل ــ�ــسِ ــتَّ ُُه واُلــــــوُد ُم ــــ�ــــرصْ ــــا ِب َ ــــاأَنَّ ِِبَك ــ�ــرصَّ اِكـــِب ال ـَق َفـــْوَق الـــرَّ بَـــْرٌق تَــاألَـّ

ُمْبتَ�سٌم ــِم  ــْل ــِع ال ــــاِدي  بَ اهلِل  ــُة  ــَف ــْي ــِل ُمْنتََخِبَخ النَّْظِم  بَديِع  من  َجــْوَهــٍر  ــْن  َع

وذكر ابن �صاحب ال�صالة بعد اإثباته الق�صيدة: »وعند اإكمال هذه الق�صيدة بالإن�صاد، 

املعارف مبا  اأريحّية  ته  اأغرا�صها، وهزَّ لها، حل�صن  املوؤمنني ر�صي اهلل عنه  اأمري  تهلَّل وجه 

 الطليق، اأبدت لقوله القبول 
ّ
فيها من الأو�صاف، وتبّلج فلق جمده عن هبة جزلة للقر�صي

)1) الديوان 571. 
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 .
(1(

و�صفرت له عن وجه طليق«

وبقية مديح املروانيني تاأتي يف �صغار احلّكام والروؤ�صاء، اأو يف بع�ص العلماء اأو الأ�صدقاء، 

اأن�ص؛ يزينها  حّتى بلغ الأمر باأيوب بن �صليمان ال�صهيلي اإىل اأن مدح يهوديًّا طلبًا جلل�صة 

ال�رضاب، وتوؤن�صها الغيد احل�صان، و�رضب القيان: 

َعـــَلـــى يـَــــْومـــــاً  املـــــــرَء  ــــُن  ــــِع يُ ـــاْعول  ـــبَ ـــطِّ ال َكــــــــِرميُ  اإلَّ  َراَحــــــِتــــــِه 

ـــ ال اإىل  ِمـــنِّـــي  ــُع  ــم ــسَّ ــ� وال اأَنـَـــــا  ا�ْسِتَماْعوهـــا  َحــِلــْيــُف  ــوِق  الــ�ــسَّ وُذو  بـَــاِب 

املـُــنَـــى ـــِل  ـــْي ـــنَ ِب َداٍع  اأَتَـــــــى  َفــــــــاإِْن 
الـــــــَوَداْع)2) ـــْعـــَم  وِن ـــَجـــان  اأَ�ـــسْ َع  َودَّ

وي�صاأله  يرجتيه  بيتان  قرطبة؛  رحيله عن  بعد  باجة  ابن  الوزير  مدح  اأي�صًا يف  ولأيوب 

العارفة والنوال: 

ـــَوُه ـــْح ونَ ـــاُة  ـــَف ـــُع ال لَذ  ــــِه  ِب ــــْن  َم ـــا  ــُع؟يَ ــنَ ــسْ ــا اأَ� ـــي: م ـــِن مـــــان ُدلَّ ــــِت الأَ َرَق

ِمن ُمــتُّ  ــوؤاٍل  �ــسُ َعن  َوْجِهي  ْنُت  �سُ ُع)3)اإن  يَْخ�سَ ل  ــَوَرى  ــل ل وِمــْثــِلــي  ـــوٍع،  ُج

ويف مدح العلماء والأ�صدقاء قال اأحمد بن �صليمان يف ابن حزم: 

ــــــٍق ــــــْل ــــــُخ ــــــــى ِب ــــــــلَّ َّـــــــــــــا َت ُعــــــوِدمَل  ِ ـــــرصْ ـــــ� نَ اأو  ــــِك  ــــ�ــــسْ كــــاملِ

ـــــــْزٍم ـــــــُن َح ـــــــَراِم اب ـــــــِك ــــــــُل ال ــــــوديَنْ ُع الـــــِعـــــْلـــــِم  يف  ــــــــــاَت  وبَ

َد ديــــنــــي ـــــــوِديَفـــــــــــْتـــــــــــَواُه َجـــــــــــــــدَّ ُع اأَْوَرَق  َجــــــــــــــْدَواُه 

ــــُه ــــْن َع ِغـــــْبـــــُت  اإذا  ـــــــــــــوُل  ــــــــوِدي)))اأَُق ـــِد ُع ـــْع ـــ�ـــسَّ ـــَة ال ـــاع ـــسَ ـــا � ي

 اأن تتغرّي �صفات املمدوح تبعًا حلاله، فابن حزم عامل فقيه، وخري �صفات العامل 
ّ
وطبيعي

الأخالق، والعلم الغزير، واإن اجتمع اإليهما احل�صب فذاك اأدعى واأفخر. 

و�صل  الذي  القا�صي  عطر  فيه  م  تن�صَّ اأخيل،  ابن  القا�صي  مدح  يف  �صعر  ُلبَّال  ولبن 

)1) املن بالإمامة 164. 

)2) �صّدر هذه الأبيات بر�صالة م�صّجعة يذكر فيها ب�صام بن �صمعون اليهودي، وميله اإليه ورتعه يف ريا�ص خلقه اجلميل، 

ورغبته باملوا�صلة والتخلي به للم�صامرة والعبث. انظر الديوان 560. 

)3) الديوان 560. 

)4) الديوان 512. 
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�ص لآلئ كتابته ودررها؛ اإذ ن�رض يراعه م�صكًا زكّيًا، حّتى يخال  مدارج القمر املنري، وتلمَّ

فهو  �صطوراً،  والنجوم  والليل حرباً،  �صحيفًة،  ال�صماء  اأو  الأنفا�ص،  عبق  زهراً  بيانه  املرء 

م اعوجاج احلّق، ورعى غ�صنه الذابل فعاد يانعًا ن�صرياً:  القا�صي العادل الذي قوَّ

ـــالَل املُــْقــِمــَرا  ـــِه ـــِه ال ِت ـــرَّ ـــُغ ــاِئــْل ِب ــَ�َا�ــسَ ــْن َع اأَْم  ـــُه  َعـــْرُف ـــاَوَح  ـــَف تَ ـــَذًى  ـــسَ اأَ�

ــِه  ــفِّ َك ــــِل  ــــاِم اأَنَ يِف  ــــَة  ــــَرَاَع ال ـــِل  ـــسَ ــَراَو� ــْوَه َج اأَْم  ــِه  ِبــِطــْر�ــسِ ــوُغ  يـَـ�ــسُ ــْذراً  ــسَ �

ِبَها َكـــاُفـــوراً  ــُس  ــا� ــْرَط ــِق ال ــِت  ــالَ َح ـــــَرااأَْم  ــكــاً اأَْذَف ــِه ِمــ�ــسْ ــْي ــَل ْت مَتُـــجُّ َع َ َفـــ�ـــرصَ

ـــٍل  ـــيَ ْخ
ـــن ِكــتَــابــِة اأَ ـَل ِم ــَرايــا َمــــْن تَــَخــيَـّ ـــــــوُرُه وتـــدنَـّ ـــــَم نَ ـــــَدْرَه زهـــــراً تَ

ِحْيَفًة  �سَ ماَء  ال�سَّ ِبــَهــا  ْبَت  َح�سِ ــَراَهــاّل  ــُط ــسْ ــَب اأَ� ــواِك ــَك ــَل ِحـــْ�اً وال ــْي ــلَّ وال

ــــٌل  ــٌن َذاِب ــسْ ــ� ـــــى واحَلـــــقُّ ُغ ـــَرا)1)َقـــا�ـــسٍ اأَتَ ـــَم ـــاَء الــَعــْدِل َحــتَّــى اأَثْ ــقــاُه َم َفــ�ــسَ

الرباعة  من  �صفات  ممدوحه  على  واأ�صبغ  قوله،  يف  بالغ  القا�صي  مدحه  يف  ُلبَّال  فابن 

والبيان فاقت كبار الأدباء، وعلى الرغم من هذا الأمر فال ُيلتمح يف هذه الأبيات رغبة يف 

نيا.  العطاء، اإذ اأُثر عنه زهده وورعه، واإعرا�صه عن مفاتن الدُّ

يف  املروانّيون  قاله  مديح  ل  الأوَّ �رضبني:  اإىل  انق�صم  املروايّن  املديح  اإنَّ  القول:  وغاية 

اأمرائهـم ونظرائهـم زمن القوة وال�صتقرار يف دولتهم، وهو واإن ات�صم بالب�صاطة والعفوّية 

يف  َد  اأُْن�صِ اإذ  اأغلبه؛  يف  �صدقًا  تغلف  فقد  الرغبة؛  من  قليل  اإّل  يتملكـه  ومل  القـول،  فـي 

يف  جاءت  التي  املدح  �صفات  وفعاًل  قوًل  وحوت  واملدح،  الثناء  ا�صتحقت  �صخ�صيات 

الأ�صعار. 

اب دولتهم، ووزرائها، وبع�ص العاّمة، والطاغي  والّثاين مديح قاله املروانّيون يف ُحجَّ

ر والنَّا�رض،  على هذا ال�رضب ت�صخم الرهبة، ول�صيما من املن�صور بن اأبي عامر وابنيه املظفَّ

امًا، ولهذا �صاع بني  الذين اأرهبوا البيت املروايّن، وجعلوهم خدمًا واأتباعًا، ل �صادة وحكَّ

الّنا�ص قوٌل ُجِهَل �صاحبه: 

ـــار الـــّدجـــى ـــم ـــة اأيـــــن اأق ـــيّ ـــي اأم ـــن ــُب؟اأب ــوك ــك مــنــكــم واأيـــــن نــومــهــا وال

)1) الديوان 590.
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ــُم عـــن غــابــهــا ــك ــن ــلــك هـــذا الــثــعــلــُب)1)غـــابـــت اأ�ــــســــوٌد م ــذاك حـــاز امل ــل ف

ولدخول املروانيني يف غمار العاّمة اأ�صبح ال�صعر غاية ومعا�صًا، فتك�صبوا ب�صعرهم زمن 

الفتنة، وطرقوا اأبواب امللوك والأمراء، ومتيز مدحهم بجودة ال�صبك وح�صن العبارة، ودّقة 

للخليفة  املروايّن يف مدحته  الأ�صّم  باإح�صان كثري، وخا�صة  لهم  ت�صبب  ما  املعنى، وهذا 

املوحدي عبد املوؤمن بن علي. 

وللوقوف على مكانة فن املديح املروايّن بني مدائح ال�صعراء يف ذلك الع�رض؛ اأعر�ص 

هي  ق�صيدة  واأّول  الأندل�صي،  املديح  لفن  عامة  مقاربة  تعطي  اأزمانها،  يف  خمتلفة  لأمثلة 

ا بدر منه يف ق�صية  عمَّ الأو�صط مادحًا ومعتذراً  الرحمن  الغزال، وقالها يف عبد  للحكم 

ه منه بخم�صة  الرقيق، فاأخذ حظَّ بالغزل  التي �صجن من جرائها، وقد بداأ مدحته  الأهراء 

اأبيات ومطلعها: 

ـــِب ـــن ــيَــِب)2)بـــَعـــ�ـــسَ تَــ�ــســابــيــَك عــلــى َزي لــالأ�ــسْ ــوِة  ــب ــسَّ ــ� ال يف  ــــَرَ  َخ ل 

وملا وّفى غايته انتقل اإىل مدح اإمام الهدى احل�صيب الن�صيب، واقت�صد يف مدحه بخالف 

عمر،  اخلليفة  الرحمن  عبد  الأمري  ي�صبه  مل  اإن  حمنته  يبقي  اأن  اهلل  فدعا  املتزيّدين،  احه  ُمدَّ

بًا باللقاء مع بهي  فال�رضق مت�صّوف لروؤيته، متطلع دومًا اإىل الغرب، ومنربه ي�صتحثُّه ُمرحِّ

الطلعة عظيم الهيبة، التي ع�صيت على ليث ال�رضى املغ�صب: 

ـــــْن ُمـــبـــلـــٌغ عـــنِّـــي اإمـــــــاَم الـــُهـــدى اأِبَم عـــن  ــــــاً  اأب َــــجــــَد  امل ــــــــوارَث  ال

اُحــــه ُمــــدَّ اأْطــــــنَــــــَب  اإذا  ـــِباأنّـــــــــي  ـــِن اأُْط ــلــم  ف ـــقـــوِل  ال َقـــ�ـــســـْدُت يف 

ــْن ــك ت ملْ  اإن  اهلل  ـــي  ـــنّ ع ــــــكَّ  َف ـــِبل  ــــَر الـــَطـــيِّ ــــَم اأذكــــْرتَــــنَــــا مـــن ُع

ــوِقــه ُق مـــن �ــسَ ِ املـــغـــرِبواأ�ـــســـبـــَح املـــــ�ـــــرصْ اإىل  َحــــــنَّ  ــــد  ق اإلـــــيـــــَك 

ــــــــــِدِه ـــهـــِل وبــــاملـَـــْرحــــِبمـــــنـــــ�ُه يـَـــهــــتــــُف مـــــن َوْج ــــَك بـــالـــ�ـــسَّ ــــي اإل

ــا ـــد دن ـــــذي ق ـــــُه الــــوقــــُت ال ـــــَربَ يـَـــطــــرِباأط مل  ـــَك  ـــل ـــب َق ــــن  م وكـــــــان 

)1) نفح الطيب 126/2.

)2) ديوان يحيى الغزال 39. 
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ـــٌ� ـــْن ـــــِه الــــــَوْجــــــُد فـــلـــو ِم ــــا ب ــــَف ــِبَه ــوَك ــك ـــَة ال ـــَف ـــــاَر لـَـــواَفــــى َخـــْط َط

ــٍة ــب ــي َه ِذي  ــــوجــــِه  ال َجـــمـــيـــِل  ــِباإىل  ــ�ــسَ ُــغ لــيــ�ــســْت حلـــاِمـــي الــغــابــِة امل

ــــــٍة روؤي مــــن  الــــنّــــاظــــَر  ـــــِكـــــُن  مُيْ ــــِب)1)ل  ــــذِن ُ امل ـــِف  ـــاِئ اخل الْـــتـــمـــاَح  اإل 

النفو�ص،  اأثر يف  للغزل من  بالغزل جريًا على عادة الأقدمني؛ ملا  د ملدحته  فالغزال مهَّ

ده، واأ�صدَّ ارتياحًا ل�صعره.  يجعل امل�صتمع يلني وينب�صط؛ ليغدو اأكرث اإقباًل على ُمْن�صِ

عن  و�صفه  يف  يخرج  فلم  ملحبوبته،   
ٍّ
ح�صي و�صف  اإىل  الن�صيب  من  الغزال  وانتقل 

ين  �صفات اجلمال العربي يف ذاك الزمن، ومنه ولج باب املدح، فراأى ممدوحه علمًا يف الدِّ

النا�ص ن�صبًا، واإن يطنب املّداح يف ف�صائله فلن يح�صوها، ولذا اقت�صد  والعدل، واأ�رضف 

يف مدحه، فاأ�صار اإىل نزوع امل�رضق اإليه وترقبه خلالفته، وهو اأمر كان يف خاطر املروانيني؛ 

ُه الغزال فاألحَّ عليه. ولهذا كله كان الغزال يف مدحه مقّلداً يف خطواته، ذكّيًا ملَّاحًا يف  َخرَبَ

اأفكاره واختياراته ملعانيه واألفاظه؛ اإذ انتقاها لتنا�صب �صخ�ص املمدوح وتدغدغ م�صاعره، 

فتنال ر�صاه، وتبلَِّغُه غايته. 

ا ابن عبد رّبه �صاعر الإمارة واخلالفة، فقد وافق الغزال والأقدمني يف نهجهم جتاه  واأمَّ

ق�صيدة املدح، ولذلك بداأ عدداً من ق�صائده بالغزل؛ كقوله يف ابن حجاج مادحًا مبطلع 

غزيل: 

ــه الــــُفــــوؤاُد ــوي ــْط ـــوق ي ـــتـــاب الـــ�ـــسّ ـــــداُد)2)ِك مـــوِع لــه م ــسِ الـــدُّ ــ� ــْي ـــن َف وم

لكن ابن عبد رّبه مل يلتزم هذا يف �صائر مدحه، فعديد من ق�صائده بداأه باملدح مبا�رضة، 

ول�صيما يف اأمداحه للنَّا�رض ومتجيده لغزواته، اإذ ذكر ف�صوله من غزوة كان الن�رض حليفه 

فيها، فهو اخلليفة ذو العزة والقدرة برحمة من اهلل، فالأر�ص مزدهية به كاأنها حتاكي جمال 

النا�رض وبهاءه، وللنا�رض خلتان اجتمعتا يف يديه على تناق�صهما؛ فاجلود من يديه ينهمر، 

اإليه،  راغبة  والنا�ص   ، حلَّ اأينما  يتبعه  الن�رض  كان  ولذا  لالأعداء،  حمقق  يديه  على  واملوت 

)1) ديوان يحيى الغزال 40. 

)2) ديوان ابن عبد ربه 113. 
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والأعداء راهبة منه: 

ُجــْنــداكــا ــُد  ــي ــاأي ــتَّ وال والــنــ�ــرصُ  اأُخــراكــاف�سلَت  ــمــكــُن  ــتَّ وال اأُولَك  والــعــزُّ 

نُــ�ــرصْت ــد  ق الآفـــــاِق  يف  اهللَّ  ــُة  ــم ــراً ملــبــداكــاورح ــا�ــس ــب ــــــسُ تُــبــدي ت والأر�

َزهرِتها ــِي  و�ــسْ من  ُحلاًل  اكت�سْت  حاكاكاقــِد  احلــ�ــســِن  يف  ــا  ــه ــرَف ُزخ كــــاأنَّ 

ُمْبت�سماً والــبــاأ�ــِس  ــَدى  ــنَّ ال بــن  ــ�ــرصاكــاطلعَت  ــيُ ـــل هــــذا ب هــــذا بــيُــمــنــاَك ب

ُجمعا قــد  كفَّيَك  تَْي  َقب�سَ يف  ــّداِن  ــسِ ــا� ــولك يَــطــْب عــيــ�ــٌس ول ــا مل  ــم ــوله ل

ِلتاً ُمن�سَ  ِ اهللَّ ــ�ــرصُ  ن ـــَك  ـــاَم اأم ناواكامَيــ�ــســي  ـــسِ  الأر� يف  َمــن  يَق�سُم  بالفتح 

ــٌة ـا�ــُس يَـــْدعـــون والآمــــــاُل راغــب والــنَـّ
يخ�ساكا)1) والع�سياُن  يرجوك  والطوُع 

اأن ابن عبد رّبه بداأ مدحته دون مقدمه تذكر، بل با�رض املدح فيها، وارتكز  ويالحظ 

على املعاين الدينّية- وهي ديدنه - ثّم مازجها بالطبيعة واأ�صبغ م�صاعره عليها، وربط هذين 

املعنيني مبنا�صبة الق�صيدة، و�صفات املمدوح. وهذا اأمر وا�صح يف مديح كثري من ال�صعراء 

الأندل�صيني. 

اأغلب �صعره يف هذا الفن، فنّوع  احًا مفتّنًا، وجاء  الق�صطّلي فكان مدَّ ا ابن دّراج  واأمَّ

يف خّطة الق�صيدة املدحّية، فاأ�صاف اإىل ما �صبق ذكره افتتاحه بع�ص مدائحه ذاكراً نف�صه، 

و�صارحًا اأحواله و�صكواه من الزمان واحل�صاد واملبغ�صني، فقد كفاه من زمانه ر�صى املمدوح 

)املن�صور بن اأبي عامر) ودخوله يف نعمته، ومل يكرتث اإىل قول الو�صاة واحلا�صدين، اإذ لي�ص 

ُل مبدع اّتهمه احل�ّصاد بال�رضقة والنحل، فقد �صبقه اإىل ذلك امروؤ القي�ص والأع�صى،  هو اأوَّ

 على دعواهم باأنَّ معينه بحر ل ين�صب، واأن خيال الأعداء ماء �صح�صاح 
ّ
وردَّ الق�صطّلي

اأو�صك على الن�صوب: 

عتبَا ــذي  ال هــر  الــدَّ مــن  ر�ــســاك  انقلباح�سبي  الـــذي  لــلــحــظِّ  كــفــيــَك  وجـــود 

ــُه ــُع ــدائ ب اأعـــيـــت  مـــن  ل  اأوَّ ــ�ــســت  باول َح�سِ اأو  ظــنَّ  ممــن  الــقــول  فا�ستدعِت 

ــٌم ــَه َــتَّ مل بــعــ�ــسٍ  يف  الــقــيــ�ــس  ــــراأ  ام ــااإن  َركــب اإن  ــعــِر  ــ�ــس ال لــــواُء  ــه  ــدي ي ويف 

)1) ديوان ابن عبد رّبه 243. 
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ــَدُه ــيَّ ـــرص الأعــ�ــســى وق ــد اأ� ــعــُر ق �رَصباوالــ�ــسِّ اإذا  والأع�سى  قيل:  وقــد  دهــراً، 

ِفطناً َزاخــــٌر  ــحــري  وب اأَْظــمــا  نَ�سبا)1)وكــيــف  قد  اح  ْح�سَ ال�سَّ من  خيال  اإىل 

َنَف�َص  �صعره  يف  املرء  ويلم�ص  وقدراته،  ذاته  عن  احلديث  يف  مطنبًا  ال�صاعر  وم�صى 

املتنبي- وكان ابن دّراج مهتمًا ومتهمًا مبعار�صته- الذي ميثل ت�صخم الأنا، وظاهرة فريدة 

 .
(2(

يف اأدبه

ومما �صبق كّله فاإنَّ فن املديح عند ال�صعراء الأندل�صيني جاء يف ق�صائد كاملة �صاروا فيها 

على �صنن املوروث الأدبي، واأكرث ما افتتحوا به مدائحهم مقدمات الن�صيب والغزل، ويف 

ل ماآثر املمدوح واأحداثه، حّتى اأ�صحى هذا ال�صعر تاأريخًا  جزء منها افتتحت باملدح، ف�صجَّ

لأعمال احلكام واخللفاء والقادة. 

يف حني كان املديح املروايّن مقطوعات موجزة، مل َت�ْصَتنب معاملها، واأكرث ما جاء فيها 

تهنئة ومدح مفرط،  واإّنا  اأو خمر،  اأو غزل،  ن�سيب،  املديح دون مقدمات، فال  مبا�رشة 

ور�صد لأعمال املمدوح واآثاره. 

اج 308. )1) ديوان ابن درَّ

نة يف كتابه )تاريخ الأدب الأندل�صي، ع�رض �صيادة قرطبة 169-  مَّ اج راجع درا�صة اإح�صان عبا�ص املُ�صَ )2) للمزيد عن ابن درَّ

237)، ومقدمة حممود علي مكي لديوان ابن دّراج. 
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ثانياً: الغزل: 

كان الغزل اأكرث الفنون دورانًا على األ�صنة ال�صعراء املروانيني، فهو مو�صوع �صغل �صعراء 

 .
(1(

العرب يف جميع ع�صورهم واأقاليمهم

اأ�صيلة، والنف�ص  اإن�صانية  اأ�صله- ناجت عن احلب الذي هو فطرة  اأنَّ الغزل - يف  وذاك 

نّزاعة اإىل هذه العاطفة، والنا�ص ميَّالون اإىل اخلو�ص فيه مهما لقوا يف �صبيله، اأو عانوا من 

معانيه جلاللتها  دقَّت   ، واآخره جدٌّ »اأوله هزل  فقال:  احلب،  ابن حزم  ذكر  وقد  َجّرائه، 

من اأن تو�صف، فال تدرك حقيقتها اإّل باملعاناة، ولي�ص مبنكر يف الديانة، ول مبحظور يف 

 .
(2(

ال�رضيعة، اإذ القلوب بيد اهلل عز وجل«

ال�صاعر  اإىل فرعني: غزل معنوي، ويهتمُّ  ال�صعراء - منذ القدم -  وانق�صم الغزل عند 

بال�صكوى  الفرع  هذا  ويتمّيز  قلبه.  لواعج  واإظهار  فوؤاده،  مكنونات  عن  بالتعبري  فيه 

وال�صتعطاف، والت�رضع، وال�صوق، واحلنني. 

 جل�صد املحبوبة، 
ّ
، وتبدو فيه ظاهرة الو�صف احل�صي

ّ
والفرع الثاين الغزل املادّي احل�صي

واإظهار مفاتنها، اإ�صافة اإىل الت�رضيح بالرغبة وال�صهوة، ون�صدان اللَّذة احل�صية. 

ملكانتهم  واحرتامًا  ًة،  وعفَّ هًا  تَنـزُّ الثاين  الفرع  عن  مروان  بني  �صعراء  اأعر�ص  وقد 

وذلك  ابتذال،  ول  اإفحا�ص  غري  من  اجل�صدي  الو�صف  اإل  منه  ياأخذوا  ومل  الجتماعية، 

ان�صياقًا لغر�ص فني لي�ص اإّل. 

نعت  فيمكن  ومعانيه،  منه روحه  فاأخذوا  املعنوي-  الغزل  الأول- وهو  الفرع  واأّما 

ال�رضيح،  والغزل  العفيف  الغزل  من  واحدة  م�صافة  على  ليقف  باملحافظ،  عندهم  الغزل 

وللوقوف على حقيقة الغزل عند املروانيني يجب تلم�ص بع�ص ظواهره، و�صماته العري�صة، 

فقد ظهر اأن اأغلب غزلهم يندرج حتت �رضوب اأربعة؛ وهي: الغزل الفرو�صي املتهالك، 

)1) ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 256. 

)2) ر�صائل ابن حزم 90/1 ، من كتاب طوق احلمامة.
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من  ب�صيء  منها  واحد  لكل  و�صاأعر�ص  بالغلمان.  والتغزل  والن�صيب،  املحافظ،  والغزل 

التف�صيل. 

اأ- الغزل الفرو�سي املتهالك: 

كانت تبا�صري الغزل املروايّن باهتة، تقليدية يف �صورها، باردة يف م�صاعرها، وقد مثَّلت 

 املولد، فجاءت نظمًا 
ّ
اأبيات عبد امللك بن ب�رض بن عبد امللك؛ وهو امل�رضقي هذه البوادر 

هادئًا ي�صاكل �صعر امل�صارقة: 

َقلِبي ــوَم  ــي ال ــَدهــا  ــْن ِع ـــْن  َم ــي  َمـــْعـــُمـــوُدوِبــنَــْفــ�ــسِ ِحــــبـَـــاِلــــَهــــا  يف  َعــــِلــــٌق 

ــا ــَه ــْن ــُت َع ــْي ــاه ــنَ ـــد تَ ـــُت َق ـــْل ــا ُق ــم ــلَّ ـــوُدُك ـــُع ـــا يَ ـــن َغــــَراِمــــَهــــا م ـــــــاَدِن م َع

ــا ــَه ــْن ـــن َلعــــِج احُلــــبِّ ِم ــي ِم ــِب ــْل ــَق ــِب ـــُد)1)َف ـــِدي ـــــْزٌن َج ــٌم وُح ــْق ــسُ ــــْوٍم � ـــلَّ يَ ُك

ة: الأمري  الباب يف بني مروان للغزل عاّمة، ولهذا ال�رضب منه خا�صّ اأ�رضع  واأّول من 

، فهذا الأمري على رغم امل�صوؤوليات اجل�صام التي تقع على 
ّ
ال�صاعر الفار�ص احلكم الرب�صي

كاهله، وق�صايا الدولة من ثورات اأو فنت ا�صتعلت حتى كادت تطيح براأ�صه يف اإحداها؛ 

احلياة،  مبلذات  التمتع  يف  حّقها  فيعطيها  ذاته،  اإىل  فيها  يلتفت  الوقت  من  ف�صحة  وجد 

وكانت نف�صه م�صغوفًة بالن�صاء مقبلة على احلياة، تهفو اإىل الت�صلية والعبث. 

يف  تو�صالته  اأو  دموعه  تنفع  فما  الهوى،  يف  عبداً  مملوكًا  اأ�صحى  العظيم  امللك  فهذا 

ا�صرت�صاء جواري الق�رض، اللواتي تركنه ملقى على الأر�ص ميّرغ خّده الرتاب، وهو الذي 

ياأبى اإل احلرير فرا�صًا ومتكاأً، فما �رضَّه هوانه وعبوديته يف احلب؛ اإذ هما من �صعار اامللوك 

يف الهوى: 

ــاَظ�����لَّ ِم�����ْن َف�������ْرِط ُح����بِّ����ِه َمْ��ل��وك��ا ــَك ــي ــِل َم َذاَك  ـــَل  ـــْب َق كــــان  ولَــــَقــــْد 

ُظْلماً ـــَد  ِزيْ ــَوى  ــَه ال ــَكــا  اأو�ــسَ بـَـَكــى  ــيــكــااإن  ــــــْدِن ِحـــمـــامـــاً َو�ــسِ ــــاداً يُ ــــع َوِب

ــاً ــبّ ــسَ � ِ ـــ�ـــرصْ ـــَق ــــــــاآِذُر ال ــاتـَـــَرَكــــْتــــُه َج ــَك ــِريْ ــِد تَ ــي ــِع ــهــامــاً عــلــى الــ�ــسَّ ــتَ ــ�ــسْ ُم

)1) الديوان 289.
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ـــــْوَق تُــــْرٍب ـــاًل َف ـــاِث اأَِريـــَكـــايَــْجــَعــُل اخَلــــدَّ َم ـــَر  ـــِري ــي احَل ــسِ ــ� ــْرتََ يَ َوْهــــَو ل 

ــُل لــلــُحــْر ــَذلُـّ ــُن الـــتَـّ مَمـْــُلـــوَكـــا)1)هــكــذا يَــْحــ�ــسُ الـــَهـــَوى  يِف  ــــاَن  َك اإذا  ِر 

وقد ي�صتغرب البع�ص هذا التهالك والتذلل من احلكم امل�صهور ب�صّدته وفظاظته ، فاإقباله 

على جواٍر هنَّ طوع بنانه بتلك ال�صورة املعكو�صة اأمٌر م�صتغرب؛ اإذ بدل اأن ياأتيهن من عٍل 

كن هن املت�صّيدات، الآمرات الناهيات. 

الذي  العالية،  والفرو�صية  النادرة  ال�صجاعة  ذا  الهمام،  الفار�ص  احلكم  �صخ�صية  ومتّثل 

يقف مت�صاغراً ذلياًل، ويطلب من جواريه - وقد اأعر�صن عنه - اأن يراعني حقوقه عليهن، 

فما اأجدى ذلك فتياًل، فقد ملكَنُه ُمْلك ال�صعيف الواين الذي ل يقدر على خمالفة اأوامر 

الغيد احل�صان،  فللَّه هوؤلء  اإ�صاره،  د ل يرجو فكاكًا من  اأ�صري م�صفَّ �صيده، فهو يف احلبِّ 

اللواتي �صلنَب جاهه وملكه واإباءه: 

ُكْثباِن ــْوَق  َف َما�َسْت  الــبـَـاِن  ــَن  ِم ٌب  ِهــْجــَرانُق�سْ اأَْزَمــْعــَن  وقــد  َعنِّي  ــَن  ــَر�ــسْ اأَْع

الـ َعَلى  َفــاْعــتَــَزْمــَن  ِبَحقِّي  ــاننا�َسْدتُُهنَّ  ــَم ــْي ــهــنَّ َه ــْن ـــْجـــراِن حــتَّــى َخـــال ِم ِه

ــُه ــتُ ــِزميَ ــــْت َع ــن َذلَّ ــَك م ــْل ــِنــي ُم ـــانَمــَلــْكــنَ َع ـــٍق  ـــوثَ ُم ــــْرٍ  �ــــسِ اأَ ُذلَّ  ــبِّ  ــُح ــل ل

بَــَدن مــن  وِح  الــــرُّ ِبُْغتَ�سباِت  ل  و�ُسْلطان)2)َمــْن  ِعــزِّي  الَهَوى  يف  ْبنني  َغ�سَ

على  واإ�رضارهن  ا�صرت�صائهن،  حماولة  فبعد  عاجزاً،  الدلل  هذا  اأمام  وقف  واحلكم 

نَّ من قلب احلكم وعقله، وهذا 
الهجر؛ ا�صت�صلم لهن يف ذلة كانت هي مرادهن؛ ليتمكَّ

ما كان، اإذ مل يخِف هذا الأمري عظيم �صعادته بر�صاهن، والتئام حبل الو�صال، فكاأنَّه ملك 

الأر�ص قاطبة لو�صلهن، وحتقق له من ذلك �صعادة بالغة مل تبلِّغه اإياها احل�صود العارمة: 

ــاِد ــَع ــِب ـــاِل بَــْعــَد ال ـــلَّ الـــِو�ـــسَ ـــاِدِنــْلــُت ُك ـــبَ ـــِع ـــــلَّ ال ـــُت ُك ـــْك ـــَل ــــاأَّن َم ــــك ف

مَلْ  ـــا  َم ِنـــْلـــُت  اإْذ  وُر  ـــرصُّ ـــ� ال ـــــاِد)3)َوتَــنــاَهــى  ـــــنَ ـــُف الأَْج ـــاثُ ـــَك ــه تَ ــي ـــِن ِف ـــْغ يُ

و�صعر احلكم الغزيل �صادق العاطفة، جميل العبارة، لطيف الرتاكيب، زاوج بني �صولة 

)1) الديوان 298. 

)2) الديوان 300.

)3) الديوان 295. 
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املُْلك و�صطوة احلب، فكان النقياد للحبِّ فخراً وعّزاً، واإن تذلل حتى اأ�رضف يف ذلك، 

فهو تذلل الفار�ص امل�صهود له يف �صاحات الوغى، فلي�ص معيبًا اأن تنك�رض قناته يف ميدان 

احلب، وي�صبح اأ�صرياً معنَّى. 

وزاد عبد الرحمن الأو�صط يف اخل�صوع وال�صت�صالم للحبيب، فراأى يف ر�صاه احلياة، 

ويف غ�صبه الهالك، فا�صتجدى حمبوبه، وطلب عطفه وحنانه لتعود اإليه الروح، واإن مل يظفر 

مبراده؛ فيكفيه اأن يرى من �صاهده وعاينه: 

ــــاًل ــــلــــي ـــــااْعـــــــــِطـــــــــْف َعـــــــلـــــــيَّ َق ـــــاَك ـــــسَ ـــــِر� واأَْحــــــــِيــــــــنــــــــي ِب

ـــي ـــب ـــسْ ـــ� ـــــُت وَح ـــــْع ـــــِن ــــــْد َق ــــــَق ــــــــــــا)1)َف َراآَك ـــــــْن  َم اأَرى  بَـــــــــــاأَْن 

وم�صى حممد بن عبد امللك على نهج �صلفه، فراأى يف احلّب خلياًل وفّيًا، فلم يباِل اأن 

ى حبيبه  يلقى فيه حتفه، ووجد التذّلل والت�صاغر اأمام احلبيب قّمة العزِّ والفخار، فلذا َفدَّ

ه ونكرانه وهجره اإّل بالودِّ والت�صامح والو�صل.  و�صيده باأبيه، واأحلَّ له دمه، ومل يقابل �صدَّ

واإن زاد تيهًا ودلًل؛ �صيزداد له خ�صوعًا وتذلاًل: 

ــالَّ ــَي ِخ ــُت الــَهــَوى ِلــنَــْفــ�ــسِ ــْي ــسِ ـــْد َر� ــْهــاَلَق ـــاَت يف احُلــــبِّ �ــسَ َـــَم ــــــُت امل وَراأَيْ

ال�سـ وِعـــــزُّ  ــِب  ــْي ــِب ــَح ــل ل ـــُت  ـــْل ـــذلَّ يَـــِذلَّوتَ اأَْن  ـــَوى  ـــَه ال ــِة  ــنَّ ــسُ � يف  ــبِّ  ــسَ �

ـــداً ـــْم ــالَّبــــاأَِبــــي َمــــْن اأََحـــــــلَّ َقـــْتـــِلـــي َع ــَح ــتَ ــسْ ــدي َمــــا ا� ــيِّ ــسَ ــ� وَهـــِنـــْيـــئـــاً ل

ِوّداً دِّ  بال�سَّ احَلــِبــْيــَب  اأَْجــــِزي  ــْوَف  ـــاَل�ــسَ ــِة َو�ـــسْ ــَع ــْي ــِط ــَق ــال ــتــِجــّداً وب ُمــ�ــسْ

ــاً ــب ــْج وُع ــاً  ــه ــْي ِت ـــَزاَد  ـــتَ ـــسْ ا� ـــا  َم وُذلَّ)2)واإَذا  ــوعــاً  ُخــ�ــسُ لـَــُه  ي  نَْف�سِ ِزْدُت 

له وبكائه 
ّ
، فردَّ على من لمه يف تذلـ ودافع حممد بن عبد امللك عن مذهبه يف احلبِّ

مببتدع  لي�ص  اأمراً  وخ�صوعه  وتذللـه  الهوى،  عرف  يف  طبيعّية  دموعه  فراأى  ع�صقه،  يف 

بقاء  العظيم  بكائه، وجمده  دوام  هو  املقيم  ه  فعزُّ املحبني،  عند  معروف  فهو  م�صتجّد،  اأو 

خ�صوعه وتذللـه للحبيب، وكفاه مالقاة العذول والكا�صح ب�صرب فيَّا�ص ونف�ص ثابتة: 

)1) الديوان 310.

)2) الديوان 467. 
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ـــوُل ُدُمـــوِعـــي ـــْم ــٍر ُه ــَك ــْن ــتَ ــسْ ــ� ــــْرُ ُم ُخ�ُسوِعيَغ ِبــــْدٍع  وَغــــْرُ  ــاِبــي  الــتَّــ�ــسَ يف 

ـــي ـــَزائ َع ــــاُء  ــــنَ َف اإل  ي  ِعـــــزِّ ــيلَــيــ�ــسَ  ــوِع ــسُ ــ� ُخ بـَـــَقــــاُء  اإلَّ  ـــنَـــاِئـــي  و�ـــسَ

ــــُذول َع ـــــــي  اأَُلِق اأنِّ  ــِبــي  ــِع)1)َوِبــَحــ�ــسْ ــْي ــِط ــسٍ وَدْمــــٍع ُم ــا� ــاٍر َع ــِطــبَ بــا�ــسْ

ولعل اأروع ق�صيدة قيلت يف هذا ال�رضب جاءت من اخلليفة امل�صتعني، الذي عار�ص 

العبا�ص بن الأحنف يف ق�صيدته التي نظمها على ل�صان الر�صيد، وقال فيها: 

ــان ـــات عــن ـــس ـــ� ـــالث الآن ـــث ــانمــلــك ال ــك ــي بـــكـــل م ــب ــل وحـــلـــلـــن مــــن ق

ـــي الـــــ�يـّــــة كــلــهــا ـــطـــاوعـــن ـــــال ت ــانم ــي عــ�ــس يف  وهــــــّن  ـــن  ـــه ـــع ـــي واأط

ــوى ــه ال ــلــطــان  �ــس اأن  اإل  ذاك  ـــا  ــان)2)م ــط ــل ــس ـــن � ــــه قـــويـــن اأعـــــز م وب

فاأخذ �صليمان امل�صتعني البحر والروي، ون�صج عليهما ق�صيدته التي تناهت يف احل�صن 

الغيد  هو جفون  ويخ�صى  الوغى،  اأ�صود  يخافه  كيف  م�صتغربًا  متعجبًا  وبداأها  واجلودة، 

اإعرا�ص  اإل  منها  وال�صدائد، وما كان يخ�صى  امل�صائب  قارع  الناع�صات، فكم  الفاترات 

حمبوباته و�صّدهن عنه؛ اإذ ملك قلبه وروحه ثالث جوار كتماثيل العاج ح�صنًا وجماًل؛ 

اأغ�صان  فوق  يظهرن  وكواكبه  الليل  جنوم  مثل  وهن  طريَّة،  ناعمة  وب�رضة  بي�ص،  وجوه 

الرمال، فهذه الهالل نوراً وبهاًء، وتلك امل�صرتي ح�صنًا، وهذي غ�صن ناعم قّداً وقوامًا. 

وملا طلب احلكومة فيهن، ق�صى �صلطان الهوى لهن عليه، فا�صتبحن قلبه وجعلَنه نهبًا لهن، 

ه؛ اأ�صرياً مكّباًل باأغالل احلب والهوى.  واأ�صحى يف اأوج ملكه ومكمن عزِّ

ه ال�صــلطايّن،  فــال يالم مــلك ا�صـتعبده الهوى؛ فذلُّه هو ملك وعزٌّ جديد اأ�صيف اإىل عزِّ

ومــا عائـب له اأنَّه عبد لهن حّبًا وع�صقًا، وهّن مع �صائر النا�ص خا�صعون ل�صلطانـه وجاهـه، 

واإن مل ميتثـل لـ�سلطان احلب يف حكمه؛ فقد خالف عادة بني مروان فـي النب�سـاط اإىل 

والهجران،  ال�صدِّ  عن  وال�صفاء؛ عزب  املودة  رام  اإن  والكرمي  والع�صـق،  احلـّب  دواعـي 

والت�رضية والن�صيان، وما اأهناأ احلبَّ اإذا تبادل املحبون م�صاعرهم �صادقة نقّية: 

)1) الديوان 474.

)2) ديوان العبا�ص بن الأحنف 279. 
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ــنـَـان ـــدَّ �ــسِ ــُث َح ــْي ــلَّ ــاُب ال ــه ــاً! يَ ــب ــَج ــــَظ َفــــَواِتــــِر الأَْجــــَفــــاِنَع ـــــــاُب حَلْ واأََه

ــاً ــب ــهــيِّ ــتَ ُم ل  الأَْهـــــــــَواَل  ــَراِنواأَُقـــــــــاِرُع  ــْج ــِه وال ـــسِ  ـــَرا� ْع الإِ ــَوى  �ــسِ ِمْنها 

ــى َم ــدُّ ــــالٌث كــال ــي ثَ ــ�ــسِ ــْف ــــــداِنَومتــلَّــَكــْت نَ ـــُم الأَبْ ـــواِع ُزْهـــــُر الــــُوجــــوِه، نَ

ــاظــٍر ــنَ ــــَن ِل ــاِء حُلْ ــم ــل ــظَّ ــاِنكــَكــواِكــِب ال ــبَ ــْث ــى ُك ــل ـــاٍن َع ـــ�ـــس ــــْوقِ اأَْغ ِمــــْن َف

املُ�ْسرَتي ــْنــُت  ِب ــَك  ــْل وِت ــالُل  ــِه ال الــبَــاِنَهـــِذي  ِن  ُغ�سْ اأُْخـــُت  ـــِذي  وَه ُح�ْسناً، 

بَا ال�سِّ اإىل  ــُلــوَّ  الــ�ــسُّ فيهنَّ  ــُت  ــاكــْم ــاِنَح ــَط ــْل ــسُ ــلــطــاٍن عــلــى � ــ�ــسُ ــى ب ــ�ــسَ ــَق ف

َوثَنَْينَِني ــى،  ــَم احِل َقلِبي  ِمــْن  ــْحــَن  ــاأَبَ ـــانف ـــَع ال ـــْرِ ـــسِ � كـــالأَ ُمــْلــِكــي  ــــزِّ  ِع يف 

لــلــَهــَوى ـــل  ـــَذلَّ تَ ــاً  ــك ــِل َم تَـــْعـــُذلـــوا  ــــانل  ثَ ــــُك  ــــْل وُم ِعـــــزٌّ  ــــَوى  ــــَه ال ُذلُّ 

ــًة ــاب ــبَ ــسَ � ــــُدُهــــنَّ  َعــــْب اأَنِّ   َّ ــــنَّ ِمـــْن ُعـــْبـــَدانمــــا�ــــرصَ َمـــاِن وُه ـــو الـــزَّ ـــنُ َوبَ

ــَوى ــَه ال ــلــَطــاَن  �ــسُ فيهنَّ  ــــْع  اأُِط مَلْ  ـــــْرَواِناإْن  ـــْن َم ــُت ِم ــ�ــسْ ــَل ، َف ــنَّ ــه ــاً ب ــف ــَل َك

ـــُه ـــَف اإِلْ ـــــن  اأَمَّ اأََحــــــبَّ  ـــرميُ  ـــَك ال لواِنواإذا  ال�سُّ ـــــَواِدَث  وَح الــِقــَلــى  ــَب  ــْط َخ

الَهوى ـــُل  اأَْه ــَوى  ــَه ال يف  ـــارى  َتَ ــٍة واأََمــــــاِن)1)واإذا  ــَط ــْب ــَس الــَهــَوى يف ِغ ــا� َع

احلب  ولني  ال�صلطان  عظمة  بني  زاوج  حني  جميد  �صاعر  ال�صابقة  اأبياته  يف  وامل�صتعني 

ت�صبيه  يف  وموّفقة  الأجفان،  وفواتر  نان،  ال�صِّ حد  بني  متقابلة  معانيه  وجاءت  وعذوبته، 

مقارعة الأهوال بالإعرا�ص والهجران، وتف�صيل �صلطان الهوى على �صلطانه. 

ا م�صاعره فكانت �صادقة نابعة من حبٍّ حقيقي ملك عليه قلبه، فاأح�صن و�صف  واأمَّ

اآلمه وعذاباته، يف هوى جواريه املتمنعات عليه. 

ابنة امل�صتعني )حبيبة)، وهو عبد الرحمن  ال�صعور قلب خاطب  ومل يخطئ �صهم هذا 

امل�صتعني) ولوته عن  �صنف )زوجة  فته  �صوَّ اللوعة واحلرمان حني  قا�صى  الذي  امل�صتظهر، 

حمبوبته، فراأى يف فعلتها اجلهالة والرعونة، وما قبل �صيئًا من اأعذارها، ولو كانت �صادقة 

يف قولها لوفَّت مبا وعدت؛ اإن اأجاب �رضطها بخ�صوعه وعبوديته لبنتها، وهو ال�صامن 

بتقدمي روحه وح�صا�صة قلبه مهراً حلبيبته: 

)1) الديوان 484.
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ــي ــِت ــبَ َف َرْغ ِ ـــــْذراً ِلـــتـَــ�ـــرصْ ـــْذَراوَجـــاِلـــبـَــٍة ُع ُع لها  ــَز  ــْي ُتَ اأَْن  املَــَعــاِل  ـــى  ـــاأْبَ َوتَ

ــًة ــال ــَه َج َردِّي  الأْهــــلــــوَن  ــا  ــَه ــُف ــلِّ ــَك البَْدَرا؟يُ متنََع  ْن  اأَ ْم�ِس  بال�سَّ َح�َسٌن  وَهْل 

ــِدي ــبُّ ــَع ــيَّ تَ ــل طـــاً َع ْ ــُت لــهــا �ـــرصَ ــْل ــع َمْهَرا)1)َج ُمْهَجِتي  الَهوى  يف  اإليَها  و�ُسْقُت 

ومل ياأنف امل�صتظهر من ذكر خ�صوعه وتذلّلـه، وت�رضفاته التي ل تليق مبكانته امللكّية، 

اإذ مرَّ على ديار احلبيبة طلبًا للراحة وال�صفاء من ال�صوق املربِّح الذي األهب �صدره، واأل�صق 

ج�صده برتابها َعلَّه يخفف من وقيد اجلمر امل�صتعر: 

ـــْم ـــَداِرُك ِب ي  ــــرِّ ِبَ ــي  ــِف ــ�ــسْ ــتَ لأَ�ــسْ الَقْطَراواإنِّ  ِل�َساِكِنَها  واأَ�ْستَ�ْسقي  ُهـــدوءاً 

ــا ــَه ــَراِب ِد تُ ـــــَ�ْ ــي ِب ــاِئ ــسَ ــ� ــُق اأَْح ــُكــُم َجــْمــَراواألْــ�ــسِ ــى ِب ــسَ ــئ مــن نَـــاِر الأَ� ــِف لأُْط

وقوله ماأخوذ من �صعر جمنون ليلى الذي قال فيه: 

ــــار ديــــــار لــيــلــى ــــدي الـــــدارااأمـــــــّر عـــلـــى ال وذا  الــــــدار  ذا  ـــــُل  ـــــبِّ َق
اأُ

قلبي ــفــن  ــغ ــس � ــــار  ــــدي ال حـــب  ــــا  ــن حـــب مـــن �ــســكــن الــــديــــارا)2)وم ــك ول

وحني راأى عبد الرحمن امل�صتظهر تذّللـه وعبوديته مل جُتِد نفعًا؛ عاد ل�صتذكار فرو�صيته 

وخ�صاله احلميدة، التي جتعله اأجدر النا�ص مِبْلك ابنة عّمه، فهو �صاحب احل�صن واجلمال، 

والأدب واخللق الرفيع، وال�صعر ال�صاحر: 

ِيف تَــ�ــرصْ الــَعــمِّ  بــنَــَة  يــا  ِفيِني،  تَ�رصْ �ِسرْتَافـــاإْن  َرْغبَتَُه  ــدَّ  َم ُكــْفــواً   - ِك  -َوَعْي�سِ

َمــْفــَخــِري َق  ـــــوِّ اأَُط اأَْن  لأَْرُجـــــو  َفْخَراواإنِّ  َعُظَمْت  الَِّتي  ــَي  وْه لَها  ِبُْلِكي 

اأَْقــبَــَلــْت ـــُل  اخَلـــْي اإذا  ــاٌن  لَــَطــعَّ �ُسْقَراواإنِّ  ُجــونـَـهــا  ـــَرى  تَ حتَّى  ــا  ــُدَه ــَراِئ َج

�َساَحِتي ــِزُل  ــْن يَ ِحــْنَ  ْيِفي  �سَ ــِرُم  ــْك ـــَراوُم ــاِئــلــِه َوْف ــَد �ــسَ ــْن وَجــاِعــُل َوْفــــري ِع

ِبَها ــا  ــَه ــْوِم َق ــن  ِم ــا�ــِس  ــنَّ ال لأَوىل  ـــْدَراواإنِّ  ـــْم َق ـــُه ـــُع ــــراً واأَْرَف ــْم ِذْك ــُه ــُه ــبَ واأَنْ

ــَة ثـَـيِّــبــاً ــَم ــِي ــل ــِبــي احَل ـــِدَي َمـــا يـُـ�ــسْ ـــْن الِبْكَراوِع ُعْذَرتها  اخَلــْوَد  الَفتاَة  ي  ويُْن�سِ

ـــاأٌ ُمـــَوطَّّ ـــٌق  ـــْل وُخ واآداٌب،  ـــاٌل  ـــَم ْحَرا َج ال�سِّ اأَ�ْسَمعِك  �ِسْئِت،  َما  اإذا  ولَْفٌظ 

)1) الديوان 595.

)2) ديوان جمنون ليلى 170.
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هر له ف�صحة للقائها، ففتنه منها مب�صم عذب افرتَّ عن درٍّ من�صٍد، و�َصَحَرُه  وملا اأتاح الدَّ

وجٌه تاه على ال�صم�ص، فمحبوبته كائن نوراين ُخِلَق لتعذيبه وتذويبه يف اأتون الهوى، فال 

غرو اأن وهب لها ملكه وروحه وقلبه: 

ــسِ ــَوْر� ال يف  ــَد  تـَـنَــ�ــسَّ ُدرٍّ  َعـــْن  ــَم  ْم�ِستـَـبَــ�ــسَّ ال�سَّ َعَلى  يَِتيُه  ــٍه  َوْج عْن  واأَ�ْسَفَر 

ــِه ــسِ ــْر� َع نُــــوِر  ـــْن  ِم اهللُ  ـــــَراُه  بَ ـــــَزاٌل  ــ�ــِسَغ الإِنْ ــَن  ِم ولْي�َس  اأَنَْفا�ِسي  ِلتَْقِطيِع 

وُمْهَجِتي وُروِحـــي  ُمْلِكي  ــُه  لَ ــُت  ــْب النَّْف�ِس)1)َوَه ِمــَن  ــزَّ  اأَع �َسيٌء  ول  ي  ونَْف�سِ

فعبد الرحمن هنا يعاف امللك، ويبذل الغايل فيقّدم النف�ص - ول اأغلى منها - يف �صبيل 

حمبوبته، التي �صلبت لبَّه وعقلُه يف هواها. 

وهذا املنـزع املروايّن يف التهالك اأمام املحبوب والتذلّل له- على رغم امللك وال�صلطان- 

العبودية  ا�صتعذبوا  الذين  الأندل�صيني،  ال�صعراء  عند  قليلة  اإ�صارات  يف  اإّل  مثياًل  له  جند  مل 

فيه  �صادت  �صلطانهم، يف زمن  اأو  اإىل فرو�صيتهم  الإ�صارة  له، من غري  للحبيب والت�صاغر 

روح الفرو�صية واحلما�صة يف عهد الطوائف، وما �صبقه من ثورات وفنت يف العهد املروايّن، 

وكان متوّقعًا اأن يتعاظم املذهب يف احلبِّ وال�صعر. 

ولعلَّ اأكرث ما وقفت عليه من هذا قربًا للمراد: قول اأبي الوليد حممد بن جهور املتوفى 

يف �صدر الدولة العامرية: 

ـــنـــي اأن عـــلـــى  ــــــبِّ  احل يف  ـــــــزاِع)2)جـــزعـــت  جِمْ ـــٌد غـــر  ـــْل َج ـــب  ـــْط اخَل يف 

 ، اإل خياًل وظالًّ ُيلمح  فال  يتال�صى  يكاد  فاإنَّه  هنا؛   ظاهراً 
ّ
الفرو�صي النف�ص  يكن  واإن 

كقول يو�صف الثالث: 

الأمــــر كله  تــر�ــســون يف  ــا  ب ِحلُّر�ــســيــُت  لكم  فِعْر�سي  �سئتم  الــذي  فقولوا 

اقتلوا اأو  حياتي  �سئتم  اإذا  ــوا  ــي َعــْقــُلواأح ول  عليكم  يخ�سى  ــــَوٌد  َق ــال  ف

الر�سى هو  منكم  ال�سدَّ  فــاإن  وا  العدُل)3)و�ــســدُّ هو  منكم  الور  فاإن  وجــوروا 

)1) الديوان 497. 

)2) احلّلة ال�صرياء 34/2. 

)3) ديوان ملك غرناطة يو�صف الثالث 191. 
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وقول ابن زيدون: 

ـــــا  ـــــه ـــــْب ـــلـــنـــي َحــــيــــاتــــي اأََه ك�ـــسَ َردَّ ــــــــُك  ــــــــِل اأَم ــــُت  ــــس ــــ� ــــَل َف

ـــــــا  ّ ـــــــــِدَي مَل ـــــــــب ـــــــــُر َع ـــــــــَده ــــَدك)1)ال ــــب َع احُلــــــبِّ  يف  ـــحـــُت  ـــبَ �ـــس
اأَ

فهو على اأهبة ال�صتعداد لتقدمي حياته فداء ملحبوبته اإن طلبت ذلك، وحني يخ�صع لها 

حتى يغدو عبداً مملوكًا؛ �صت�صبح الدنيا من عبيده. 

وهذا اخل�صوع والمتثال لأوامر املحبوب اأ�صيف اإىل التيه والتعايل والعّز، والإدبار من 

، وُكلُّ هذه  التحمل وال�صرب والّذل والإقبال من جانب املحبِّ جانب املحبوب، مقاباًل 

ال�صفات اجتمعت يف بيت اآخر لبن زيدون: 

اأهن ــزَّ  وع اأ�س�  وا�ستطل  ْحتمل  اأَ ــْه  ـــِع)2)ِت اأط وُمـــْر  اأ�سمع  ــل  وق ــبــل  اأُق وولِّ 

ي�رضفان  والتذلّل  الأمل  اأن  وا�صت�صعر  للحبيب مبلكه،  فاأقرَّ  احلال،  ابن عمار هذه  وراأى 

الرجل املحّب: 

ــاُرُه  ع  - فا�ست�سعروه   - الــهــوى  ــاُه  اأواُرهج  - ــتــعــِذبــوه  فــا�ــس  - ونــعــيــمــه 

اإنــــا عـــــــّزاً  احلـــــب  يف  ــوا  ــب ــل ــط ت اأحـــــــــراُره)3)ل  ــه  ــم ــك ُح يف  ـــه  ـــَدان ـــْب ُع

ومن هذا كله كان الغزل الفرو�صي املتهالك عند املروانيني �صدراً يف بابه، و�رضب مثاًل 

، وطريقتهم يف خو�ص غماره، فكانوا فر�صانًا يف ميدان احلّب كما  رائعًا لنظرتهم اإىل احلبِّ

هو احلال يف ميدان الفرو�صية، وعرّبوا عن التناق�ص احلا�صل بني تلك العبودية للحبيب، 

وذاك ال�رضف وال�صلطان الذي لهم. واحتذى ال�صعراء الأندل�صيون حذوهم، فق�رضَّ كثرٌي 

عن  يتخلَّوا  مل  اأنهم  بيد  للحبيب،  عرّبوا عن خ�صوعهم  اإذ  فيه،  مرتبتهم  بلوغ  عن  منهم 

قدراتهم وطاقتهم وب�صالتهم يف �صاحات احلب.

)1) ديوان ابن زيدون 165.

)2) ديوان ابن زيدون 170.

)3) املعجب 112. 
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ب- الغزل املحافظ: 

مل يعرف الغزل املروايّن معرفًة وا�صحة حمددة اأيًّا من ال�رضبني الكبريين للغزل، فال هو 

غزل معنوي عفيف، ول هو غزل ح�صي مادي، بل هو مزيج منهما؛ اإذ جمع اإىل احل�صيَّة 

ه عن الفح�ص والبتذال، واملبا�رضة يف ذكر ال�صهوة والّلذة احل�صية،  يف و�صف احلبيبة التَّنـزُّ

يف  ومعاناتهم  اأملهم  وو�صف  احلبيب،  جتاه  وم�صاعرهم  القلب،  لواعج  ذكر  على  زيادة 

�صبيل الو�صل والهناء. ولذا جاز ت�صمية الغزل عندهم بالغزل املحافظ، وخري ما يوؤيد هذا 

املذهب �صعر لعبد الرحمن الأو�صط ناجى فيه حبيبه بعد اأن قتله ع�صقًا، فاأ�صبح ل يحب 

اإله، فمن غريه �صاحر اجلفون وفاتك الأحلاظ، ومن غريه حوى حمرة اخلدود يف  اأحداً 

بيا�ص الب�رضة، واإن هي اإل عطفة �صغرية ليعي�ص هانئًا يف مودته وهواه، وح�صبه اإْن متنَّع عليه 

ذلك اأن يقنع بروؤية من عاين احلبيب وراآه: 

ــــــي ِبــــــَهــــــواَكــــــا ــــــِن ــــــتَ ــــــْل ــــــتَ ـــــَواَكـــــاَق ــــــــــا اأُِحـــــــــــــــبُّ �ـــــسِ وَم

ـــــوٍن ُجـــــُف ــــِر  ــــْح ــــسِ ــــ� ِب ِل  ــــــاَمــــــــْن  ــــــاَك ــــــنَ ــــــْي تـُــــــــــــِديـُــــــــــــرُه َع

ـــــسٍ ـــــا� ـــــيَ بَ يف  ــــــــِه َوْجــــنَــــتــــاَكــــاوُحـــــــــــْمـــــــــــَرٍة  ــــى ِب ــــسَ ــــ� ــــْك تُ

ــــاًل ــــلــــي ـــــااْعـــــــــِطـــــــــْف َعـــــــلـــــــيَّ َق ـــــاَك ـــــسَ ـــــِر� واأَْحــــــــِيــــــــنــــــــي ِب

ـــي ـــب ـــسْ ـــ� ـــــُت وَح ـــــْع ـــــِن ــــــْد َق ــــــَق ــــــــــــا)1)َف َراآَك ـــــــْن  َم اأَرى  بَـــــــــــاأَْن 

فاإىل جانب بع�ص الأو�صاف احل�صية التي تعاور ال�صعراء ذكرها؛ ظهرت �صورة عذبة 

 لإبراهيم بن ال�صويل: 
ّ
يف البيت الأخري، فذّكرت ب�صعر م�رضقي

ـــــــــُة عــــــٍن ــــــــــدْت هـــــــــمَّ ــــــــــُع ـــــراكـــــاب ت اأن  يف  طـــــمـــــعـــــْت 

لـــــعـــــٍن حــــــــــــظٌّ  مـــــــــا  يــــــراكــــــا)2)اأيُّ  قـــــد  مـــــن  ــــــرى  ت اأن 

ويف اأبيات الأو�صط غنائّية ظاهرة، اأرجعها كثري من الباحثني اإىل تاأثري زرياب يف املجتمع 

الأندل�صي، فقال الدكتور �صلبي: »لقد اآتت مدر�صة زرياب اأكلها واأطيب ثمارها، واأوىل 

)1) الديوان 310. 

)2) معجم الأدباء182/1. ولعل عبدالرحمن بن احلكم اأخذ البيت عنه.
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هذه الثمار واأن�صجها كان يف جمال الغناء واللهو واملو�صيقا، واأقرب فنون ال�صعر اإىل هذه 

 .
(1(

النه�صة الغزل، ولذلك تطور ومنا وازدهر، واكت�صب خوا�ص فنّية جديدة«

وبعيداً عن هذه الغنائية التفَّ املروانّيون حول الغزل وتداولوا معانيه؛ فقد كان الفراق 

والبعد اأكرث ما هّيج م�صاعرهم، واأذكى نريان حبهم، فعبد الرحمن الأو�صط فقد احلب ملا 

رته جاريته  َبُعد عن احلبيب، واأم�صت لياليه بكاًء ونحيبًا، وحني لحت له �صم�ص النهار ذّكَّ

َخْلقًا، واأحظاهم عنده،  النا�ص  اأجمل  لها، فهي  �صوق عارم يف �صدره  طروبًا، فكم من 

غري اأن اأعباء ال�صلطة هي التي اأرغمته على الفراق والبعد، فرّبح ال�صوق به، واأورثه التعب 

وال�صنى: 

احَلِبْيبَا َفــَقــْدُت  ُمـــْذ  ــَوى  ــَه ال نَــحــيــبَــاَفــَقــْدُت  اإلَّ  ـــَل  ـــْي ـــلَّ ال ــــُع  ــــَط ْق اأَ ـــا  ـــَم َف

ــا ــَه ــنَّ ال ــُس  ــ� ــْم ــسَ � ِلَ  ــــــَدْت  بَ ـــــــا  ــــاواإِمَّ ــــُروبَ َط ــــي  ــــن ــــَرتْ َذكَّ َطــــاِلــــَعــــًة  ِر 

َوْجــِهــهــا اإىل  ـــوِقـــي  �ـــسَ ُطـــــوَل  ــا  ــي ـــاف ـــدوبَ ـــــا نُ ـــــَه ـــــْت ــــداً اأَْوَرثَ ــــِب ـــــا َك ويَ

ــيَّ ــِت ــل ــْق ُم اخَلـــْلـــِق يف  ـــَن  ـــ�ـــس اأَْح ــــا  ــبَــاويَ ــْي نَــ�ــسِ ـــــــوؤَاِدي  ُف واأَْوَفــــــَرُهــــــْم يف 

ـــــــِك بُـــْعـــُد املـَــــَزا َقــريــبَــالَـــِئـــْن َحـــــاَل ُدونَ ــنــي  ِم ُكــْنــِت  اأَْن  بَــْعــِد  ـــْن  ِم ِر 

نَى ال�سَّ ِج�ْسمي  وُق  ال�سَّ اأَْورَث  ــا)2)لـَـَقــْد  لَــهــيــبَ ــي  ــنِّ ِم ــِب  ــل ــَق َم يف ال ــــــرصْ واأَ�

ويف جاريته طروب اأي�صًا قال عبد الرحمن حني خرج يف اأ�صفاره، فطرقه خيالها: 

ــاري اري�ـــســـاَقـــَك ِمـــــْن ُقـــْرُطـــبَـــَة الــ�ــسَّ الــــــدَّ ــــِه  ب يـَــــــْدِر  مل  ـــِل  ـــْي ـــلَّ ال يف 

وا�صتجاز ندميه و�صاعره ابن ال�صمر، فقال: 

جــــى الــــدُّ ظـــــالم  يف  ـــا  ـــحـــيّ ف ـــاِرزار  ـــس ــــــــٍر � ــــن زائ ـــــْب بــــــِه م اأحـــــب

 .
(3(

فهاج ا�صتياقه ل�صاحبة اخليال، فا�صتخلف على اجلي�ص، ورجع اإىل قرطبة

وملحمد بن عبد الرحمن بن احلكم �صعر مياثل قول اأبيه، اإن مل يكن يقتفيه يف م�صاعره 

)1) الأ�صول الفنية لل�صعر الأندل�صي 183. وانظر ال�صعراء املروانيون بالأندل�ص 185.

)2) الديوان 306.

)3) الديوان 309.
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وبع�ص األفاظه: 

احَلــْرِب َعن  يوَف  ال�سِّ َفاأَْغَمْدُت  احُلبَِّقَفْلُت  ِمَن  يُوُف  ال�سِّ عني  اأُْغــِمــَدْت  وما 

َفـــَزادن ــي،  ِب ما  للبُْعِد  ــي  وِب ــدْرُت،  الُقْرِب�ــسَ يف  َرَجائَي  اأَ�ْسَواقاً  وِق  ال�سَّ اإىل 

ـــازًل ادِق نَ َ ـــرصُّ ـــ� ـــَدادي يف ال ــــلُّ �ـــسِ َقْلِبي)1)اأَُح ِمن  يَْنَحلُّ  لَْي�َس  َعْقٌد  وِق  ولل�سَّ

واأبقى  لفظه  فغرّي  والده،  كالم  حممد  اأخذ  احلبيب؛  عن  وبعده  خروجه  �صبب  ويف 

معناه: 

ـــُه ـــُزْرتُ ــٍب َف ــْي ــب ــــدوٌّ َعـــْن َح ْحِبَعـــــداِن َع ِه الرَّ ْيُق الأَر�ُس َعْن َعْر�سِ ِبَجْي�ٍس تَ�سِ

وبيت عبد الرحمن هو: 

ــــِك َمــــــــَزاُر الـــِعـــَدا ــــْن ــاَعـــــــــَداِنَ َع ــبَ ــي ــِه ـــْم لُـــَهـــامـــاً َم ـــِه ـــْي وَقـــــــْودي اإِل

واأّما احلكم امل�صتن�رض فقد كان م�صغوفًا بزوجه �صبح، فما هي اإل اأيام قالئل على فراقها 

والبعد عنها، حتَّى طرقته �صهام ال�صوق فاأ�صنته، وكم متنى - بعد اأن عرف مقدار حبها - 

لو مل يغب عنها: 

ٍف ـــرْتَ ُم ــَمــاِئــِل  �ــسَ ِمـــْن  ــُكــو  اأَ�ــسْ اهلِل  ـــُن ِبـَـــا ِدنْــــُتاإىِل  ـــِدي ، َظـــُلـــوم ل يَ ـــيَّ ـــَل َع

ــُدودُه �ــسُ ــتَــَزاَد  َفــا�ــسْ َداِري  َعــْنــُه  ـــاأَْت  ُكْنُتنَ َكَما  الــَقــِدمي  َوْجـــِدي  َعَلى  َواإِنِّ 

بَــاِلــٌغ ــَي  ــْوِق �ــسَ اأَنَّ  اأَْدِري  ــُت  ــْن ُك ـــو  ــْنــُت)2)َولَ ِب ـــْن  اأَُك مَلْ  بُلِّْغتُُه  ما  ــِد  ــَوْج ال ــَن  ِم

يده  �صحبته  وكيف  الفراق،  �صاعة  ميت  مل  كيف  احلكَم:  تعجب  اأخرى  ق�صيدة  ويف 

املوّدعة لها؟! وليربد غليله طلب اإىل مقلتيه اأن تذرفا دمًا، واإىل كبده امللتاعة اأن تتفطر �صوقًا 

وحزنًا عليها: 

ــْت ُم اأَ مَلْ  َكْيَف  ْعــتُــَهــا  َودَّ َوَقــْد  َمِعيَعِجْبُت  يـَـدي  الـــَوَداِع  بَْعَد  انْثَنَْت  َوَكْيَف 

َدماً ا�ْسُكِبي  َعَلْيَها  الَعْ�ى  ُمْقَلتي  عي)3)َفيَا  تََقطَّ َعَلْيَها  ى  ـــرَّ احَل ــِدي  ــِب َك ــا  ويَ

)1) الديوان 330.

)2) الديوان 410.

)3) الديوان 410.
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ر ل�صعره اأن ي�صل اإىل زمننا لظهرت  فاحلكم �صاعر عا�صق األهب الُبعد نريان �صوقه، ولو ُقدِّ

ق�صة حبٍّ فريدة، اإذ ق�رض هذا امللك العظيم فوؤاده على زوجته �صبح، التي �صغفته ومالأت 

عليه دنياه، فاأعر�ص عّمن �صواها، مع اأنَّها مل تلد له اإلَّ ه�صامًا بعد طول انتظار، واحلكم 

وقتها قد جتاوز اخلم�صني عامًا. 

ال�سرب  فارق  الذي  القر�سي،  عوف  اأبو  ال�سوق:  �سياط  َلته  �سْ
فاأَ الفراق  اأمل  عاين  وممن 

فخلَّفوا  والفراق،  البعد  اإىل  واحلرمان  د  ال�صَّ جمعوا  الذين  الأحبة،  وداع  يوم  والتجّلد 

اللوعة والأ�صى يف كبده التي باتت اأحّر من اجلمر، ولول دموعه يوم الفراق لذاب �صدره 

ها، واأنَّى له ال�صرب يف هوى حبيب �صاحر فتَّان اجلفون:  من َحرِّ

ي ـــْ�ِ ـــسَ � ــــــــوا  ُع َودَّ اإِْذ  ـــــي  ـــــِن َع الـــَهـــْجـــِرَودَّ اإىل  ــــْنَ  ــــبَ ال ــــوا  ــــُع ــــَم َوَج

ـــًة  ـــْوَع لَ ـــِدي  ـــِب َك ــوا يف  ــُف ــَل ــْخ ــتَ ــس ــــــَن الـــمـــِروا� ــــــــــى ِم ـــا اأَْذَك لعـــُجـــَه

ـــْنِ يـَــــْوم الـــنَّـــَوى ـــَع ــــول ُدُمـــــــْوُع ال ـــْدِريلَ ـــسَ َهـــا � ـــــْت ِمـــن َحـــرِّ ـــــَرَق لأَْح

ــادٍن َهــــَوى �ــسَ ي يف  ـــْ�ِ ـــسَ ــِر)1)وكــيــَف � ــْح ــسِّ ــ� ــال ــِل الأَْجــــَفــــاِن ب ــح ــتَ ــْك ُم

و�صار اأحمد بن عبد امللك املروايّن على درب �صلفه، غري اأنَّ معاناته اأكرب؛ فاحلبيب داٍن 

قريب، والو�صل ممتنع عليه، فلم يدِر اأيهما اأهون عليه: الناأي والبعد اأم القرب واحلرمان: 

َعا دَّ تَ�سَ َقْلِبي  ِمْنَك  �َسْمِلي  ْدِع  �سَ َعا؟َعلى  التَّوجُّ ـــِدي  بْ اأُ منَك  ــاٍل  َح اأَيِّ  َفَعْن 

َداِرُكــْم َقْرِب  على  اأَْم  ِمْنُكْم  النَّاأي  ــاَعَلى  ــَع ــَم ــَي اأَْج ــنِّ ــْ�َ َع ــ�ــسَّ ــْجــٍر يـُــِزيـْــُل ال ــَه ِب

لَـــَراَحـــًة ـــاِر  يَ ـــدِّ ال ُقــــْرِب  يف  اإنَّ  َمْطَمَعابــلــى  ــُرَك  ــْج َه ِفــْيــَك  ل  يَـــَدْع  مل  واإن 

ــى الأَ�ــسَ تـَـْبــَعــُث  ــَوى  ــنَّ ال ــــاَم  اأَيَّ اأَنَّ  ــا)2)كما  َدَع اإذا  للُمِحبِّ  ـاِبي  التَّ�سَ ويَْدُعـو 

ولقد راأى اأحمد القرب مع الهجر؛ اأجدى واأحب اإىل نف�صه من البعد، فقد �صبق اأن 

بعده عن  قلبه رغم  اأعر�ص عنه وهجره، فظلَّ حّيًا يف  اإذ  تذّكره احلبيب  بعد  املوت  لقي 

ناظريه: 

)1) الديوان 423.

)2) الديوان 398.
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َقلبي ـــاَب  َفـــاأَ�ـــسَ َرَمــــى  ـَـــْن  مِل ــُت  ــْف ــل ـــدوِدَح ــى َجــــْمــــِر الـــ�ـــسُّ ــل ــــبَــــُه ع َوَقــــلَّ

ــِمــي ــِجــ�ــسْ ِب ــــُرُه  ــــذكُّ تَ اأَْوَدى  ـــوِديلـــَقـــْد  تُ الــنَّــْفــ�ــَس  اأنَّ  اأَ�ــســكُّ  ــُت  ــ�ــسْ ولَ

ـــــَوىل ـــــْذ تَ ـــي ُم ـــنِّ ـــْ�ُ َع ـــسَّ ـــ� ــــــوىلَّ ال ــــــــَزاِن ِعــْيــِديتَ ْح وَعـــــــاَوَدن ِمــــَن الأَ

ــي ــِب ــْل ــَق ـــِقـــيـــٌد َوْهــــــَو َمـــــْوُجـــــوٌد ِب ـــِد)1)َف ـــي ـــِق َفــــــَوا َعـــَجـــبـــاً مِلَــــوجــــوٍد َف

وملَّا ا�صتبد ال�صوق مبروايّن اآخر هو حممد بن املنذر بن حممد؛ مل يجد �صوى من كان يبغ�صه 

واللوعة  وال�صهد  بالأرق  امل�صطرمة  لنف�صه  اإّل  ذاك  بدياًل عن حبيبه و�صفّيه، وما  ويبعده 

وال�صوق، التي رامت ت�صلية من غري اأن ت�صلو احلبيب املرتبع على عر�ص الفوؤاد: 

ــُه  ــُف اآلَ ــُت  ــْن ُك َمــْن  اإِىَل  ــِتــيـَـاِقــي  ا�ــسْ ـــاَل  ــكُّ تـَــْذِرُفـــُهَط ــَف ــْن ــِع َمــا تَ ْم ــدَّ ــال ــْنُ ِب ــَع ــال َف

ِزيَــاَرتَــُه اأَْهــوى  َمــْن  ــْرِب  ُق ِمــْن  ُت  ـــُهاْعتَ�سْ ـــِذُف ــهــِدي َواأَْق ــه ُج ــره ــُت اأَْك ــْن َمـــْن ُك

ـــُدُه ـــِع ــاُه َواأُبْ ــن ــسْ ــُت اأَ� ــْن ــاَر َمـــْن ُك ــُهَو�ــسَ ــُف ــِط ــُت اأَْهــــــَواُه َواأُلْ ــْن ـــْن ُك ــاَن َم ــَك َم

اأََرٍق يِف  َوالـــَعـــْنُ  ــٍق  ــَل َق يِف  ــُهَفــالــنَّــْفــ�ــُس  ــُف ــلِّ ــَخ يُ َّــــا  مِم ـــــَرٍق  ُح يِف  ـــُب  ـــْل ـــَق َوال

ــِه ــِت ــبَّ اأَِح ـــْن  َع ـــبٍّ  ُمِ َْف  �ــــرصَ َراَم  ـــْن  ــــُه)2)ِم ُف ِ ــــرصْ ــُت اأَ� ــ�ــسْ ـــا لَ َّ ــَي مِم ــِب ــْل َفـــــاإِنَّ َق

 على ا�صتحياء يف قطعة اأخرى ملحمد بن املنذر؛ اإذ راأى اأن القرب 
ّ
واأطلَّ الغزل احل�ّصي

يزيده �صغفًا باحلبيب، واأكرث ما يثريه ويهيج ما بقلبه متّثله للحظة العناق، واإن جاء يوم اللقاء 

ٌر ل يعرف ال�صوق من مل يقا�ِص اأهوال البعد، اأو َيُذْق طعم النوى: ف�صيحّرم فيه الفراق، فغِّ

َزا ـــــــــْد  َق ــــــــــالأََراكــــــــــِة  ل ـــــــــْل  ــــاقــــيُق ــــيَ ــــِت ا�ــــسْ نُــــــوِّ  ِبــــــالــــــدُّ َد 

ـــــا  ـــــَه ـــــْي ـــــــــــــاَج َمـــــــا ِبـــــــي اإِلَ ــــــاِقَوَه ــــــنَ ــــــِع ــــــل مَتـَــــــــثُّـــــــــِلـــــــــي ل

ــــــي ــــــِب ــــــْل ــــــَق ــــــــــــي َوِب ــــــــــــِن املـَـــــاآِقــــــيَواإِنَّ يِف  ـــــــــَرى  َج َجــــــْمــــــٌر 

ــــــوٍم ــــــيَ ـــــه الــــــتَّــــــاَلِقــــــيَطــــــــَويْــــــــُت َمـــــــاِبـــــــي ِل ـــــي ـــــــوُن ِف ـــــــك يَ

ـــــاٍع  ـــــَم ـــــِت ْمــــــــُت يـَـــــــــــْوَم اْفــــــــــــرِتاِقَفـــــــــــــاإِْن اأَُعـــــــــــــْد لْج َحــــــــرَّ

اإلَّ  ـــــْوَق  ـــــسَّ ـــــ� ال ـــــــِرَف  ـــــــْع يَ ــــــَراِق)3)ل  ــــــِف ال ــــَم  ــــْع َط َذاَق  َمــــــْن 

)1) الديوان 397. 

)2) الديوان 373.

)3) الديوان 373. 
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جنى  الذي  واك  ال�صِّ يح�صد  حينما  امللك،  عبد  بن  اأحمد  عند  ح�صيًَّة  الغزل  ويزداد 

ر�صاب احلبيب، فهو الَعِط�ص الظماآن ل عود الأراك الذي م�ص ال�صفاه، وهذا ما دعاه اإىل 

الت�صاوؤل: اأيبتذل احلبيبة اإن قّبل فاها؟!

ل وُحــقَّ  الأََراِك  َعَلى  نَِف�ْسُت  ْوِق ِطــْيــَب َجــنَــاِكِولقد  ــنــى بـــالـــذَّ ملـّــا اجــتَ

ــُه ــا لَ ــَم ــدى ل ِبـــــــالأََراِك َف ــ�ــسَّ ـــَي ال ــاِك؟وب َ مَل ــَف  َر�ــسْ ــُت  ــِرْم وُح اللَّمى  ــَف  َر�ــسَ

َمَــلَّــُه َحــلــَلْــُت  اأَنِّ  ـــو  لَ ـــْرِت  ـــَع ـــسَ ـــــاِك)1)اأَ� َف َقــــبِّــــَل 
اأُ بَـــــاأَْن  اأَْمـــتَـــِهـــْنـــِك  ملْ 

وممن َخرَبَ احلبَّ وذاق عذاباته: ال�رضيف الطليق، الذي �ُصِجن حلبِّه جارية كان يتع�صقها 

يف اأول عهده، وقد وعده اأبوه اإياها، ثم حنث واتخذها لفرا�صه، ويف اإحدى خلوات اأبيه 

دخل عليه ال�رضيف الطليق بال�صيف واأرداه قتياًل، ف�صجن من جّراء ذلك �صّتة ع�رض عامًا، 

 .
(2(

ون�صجت ق�ص�ص حول خال�صه من ال�صجن

الكائنات حزينة  فهاهي  اليوم،  ذاك  قبل  املوت  الطليق  ال�رضيف  متّنى  احلبيب  ولفراق 

طيب  رقيق  والن�صيم  كحاله،  معتلة  والأ�صائل  نادبة،  والأورق  �صاكية،  ال�صم�ص  لفقده؛ 

ا يف نف�صه، وحتاكي �صفات املحبوب: ال�صذا، وكذا �صائر الريا�ص تعرّب عمَّ

لَْيتَِني ــاًل  ــْي ــسَ اأَ� اأَْهــــَوى  َمـــْن  ْعــــُت  نَــــَواُهَودَّ اأَُذوُق  ول  احِلـــَمـــاَم  ـــــُت  ُذْق

َوْجــَده تَ�ْسُكو  ْم�َس  ال�سَّ َحتَّى  ــْجــَوهــا ِبـــَهـــَواُهَفَوَجْدُت  ـــُدُب �ــسَ ـــْن ــــــُوْرُق تَ وال

ـــِائـــِل ِرقَّــــٌة ِمـــن بُــْعــِدِه ــــاُه َوَعــلــى الأ�ـــسَ ــــَق ــــــِذي اأَلْ ـــا تـَــْلـــَقـــى الَّ ـــَه ـــاأنَّ ـــَك َف

ـــا بـَـْيــنـَـنــا ــاً َم ــغ ــلِّ ــبَ ــُم ُم ــْي ــسِ ــ� ــنَّ ـــــَدا ال ــَذاُهوَغ �ــسَ ــــاَب  وَط َهــــوًى  َرقَّ  ـــَذاَك  ـــِل َف

ـــــَداوؤُُه نْ ــِه اأَ ــْت ب ــِزَج ــسُ قــد ُم و� ــرَّ ــا ال ــَذا ِذْكــــَراُهَم ــسَ ـــْن � ــَب ِم ــيَ ــاأَْط ــراً ب ــَح ــسَ �

با ال�سَّ ــُه  ــتُ ــَه ــْك ونَ ــمــُه،  َمــْبــ�ــسِ هـــُر  اُهوالـــزَّ ــــدَّ ـــَدى َخ ـــنَّ ــَلــُه ال ْخــ�ــسَ ــــــَوْرُد اأَ وال

ـَهــا يَــا�ــسِ لأنَـّ ـــــــُع بــالــرِّ ـــــْن اأَْهــــــــــَواُه)3)َفــــِلــــَذاَك اأُْولَ ــــُرن ِبَ ــــَذكِّ ـــــــداً تُ اأَبَ

)1) الديوان 398.

)2) انظر ترجمته �ص 447، وامل�صادر التي اأحالت عليها.

)3) الديوان 449. 
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اأن  ين�َص  ومل  حزنه،  يف  الطبيعة  اأ�رضك  الفكر،  متوقد  العاطفة،  م�صبوب  هنا  وال�صاعر 

يقرنها بجمال حبيبه، فاأولع بها لأنها مراآة للحبيب يف حركاته واأو�صافه. 

 للحبيب، فقلَّما خلت 
ّ
ويعدُّ الطليق اأكرث �صعراء بني مروان اإجادة يف الو�صف احل�ّصي

مقطوعة يف �صعره الغزيل من ملحة حتكي �صفات املحبوب اجل�صديّة، وكان اأكرث غزله يف 

اأ�صبهت القمر بوجهها، ففتنتُه بعذار  ال�صقراوات من الن�صاء، فهو القائل يف حمبوبته التي 

اء ع�صٍّ اأو خد�ٍص، وعيون ت�صكر �صاحي العقل والفوؤاد،  ذهبي اللون، وخدٍّ حممرٍّ من جرَّ

فاملحبوبة  بالقلوب،  للبط�ص  والفتنة  حر  ال�صِّ ِن�صال  ُته  ُعدَّ جي�ص  وحلظها  طرفها  فكاأن 

كالغزال؛ اإن م�صى كان ه�صبًا زاهيًا، ومن مفاتنه ذاك اخل�رض الذي زانه ردف ح�صن، وهو 

على كل حال متيم ير�صى بن�صيبه وما ق�صمه احلبُّ له: 

ــَحــى ــــــَدى ِبــ�ــسُ ـــِريُّ الــــَوْجــــِه، اأَبْ ـــَم ــاَق ــسَ ــ� ــبَ ـــــطُّ الـــــَغـــــَوال َغ َوْجـــــِهـــــِه َخ

ـــــــٍب  َذَه يف  ـــبَـــحـــاً  �ـــسُ ـــــــــــاأَران  ــاف ــرَّ الــِعــ�ــسَ ــَف ــسْ ــــِهِ كــمــا ا� ــــَذاَريْ ـــن ِع ِم

ــا ــَه ــتُ ــْل ـــى ِخ ـــتَّ اُه َح ــــْت َخـــــــدَّ َِّج ــــرصُ ــا� ــسَ ــَد� َخ اأو  ــا  فــيــهــَم ـــــْريف  َط َعـــ�ـــسَّ 

ــــُرْح يَ مَل  َخـــْمـــراً  َعـــيـــنَـــاُه  ــــــَوْت  احَل�َساوَح ــاِحــي  �ــسَ ــكــِرِهِ  �ــسُ مــن  ــاِحــيــاً  �ــسَ

َوْجـــنَـــتـــِه يف  ـــَح  ـــب ـــ�ـــسُّ ال ـــــاأنَّ  ـــــَك ــىف ــ�ــسَ ــتَ ـى ان ـــَقـــاُه َطـــرُفـــُه حــتَـّ قـــد �ـــسَ

َطـــْرُفـــُه ــــا  َم اإذا  ـــجـــاً  ـــْل َم ِل  َجيَّ�َسااأيــــــَن  نَـــْحـــِوي  ــْحــِر  ــ�ــسِّ ال ــو�ــِس  ــجــيُ ِب

ـــَلـــهـــا ــــــُه اأَنْـــ�ـــسُ ــــــاُظ ـــْت اأَحْلَ ـــسَ ـــ� ـــاونَ ـــِطـــ�ـــسَ اأَبْ اأَْن  ــا  ــه ــسُ ــ� ــْط بَ ـــان  ـــنَ فـــثَ

ـــُه ـــبُ ـــسَ ـــ� ـــى َتْ ـــسَ ـــ� ـــــــا َم ـــــاأٌ اإمَّ ــىَر�ـــــسَ ــ�ــسَ ــتَ ــٍب فــانْ ــسْ ــ� ــَه ـــَط ِب ـــْي ــاً ِن ــن ــسُ ــ� ُغ

ــــــٍح ُ ِبـــــــــِرْدٍف َراِج ــــرصْ ــــ� ــاثَــــُقــــَل اخَل ــسَ � ــرِّ لـــَو ال ــا اأَثْـــَقـــَلـــِت الـــدَّ ــَم ــَل ــْث ِم

ــــداً ــــاِع ــــاً َق ــــوم ــــــلَّ يَ ـــــا َظ ـــــــاإذا َم ـــاف ـــُر�ـــسَ ــــُه ُف ــــْن ِخــــْلــــتـُـــُه اأَْوَطــــــــــــاأَ ِم

ُه ـــِنـــي َخـــــدَّ ـــــــاُظ َعـــْي ــْت اأحَل ــاَخــمــ�ــسَ ــِظ َقـــْلـــِبـــي َخــَمــ�ــسَ ــح ــلَّ ــال ــا ب ــم ــَل ــْث ِم

ـــْيـــُل ِبـــِه ـــــَرى الـــلَّ ـــْدِر يُ ـــبَ ــــــَت كـــال ــااأَنْ ـــــْوراً وَطــــــْوراً ُمــوِحــ�ــسَ ــاً َط ــس ــ� ــوؤِْن ُم

ــَوى ــَه ال ــاَء  ــسَ � ــْد  ــَق َف ــَت  ــْئ �ــسِ ـــْن كما  ـــا)1)ُك ـــسَ ـــ� ــــا يَ ـــُذ ِفـــيـــنَـــا َم ـــِف ـــْن ـــــــُه يُ اإنَّ

)1) الديوان 458.
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منهن  امل�صتمّدة  والأخيلة  فاإن �صورتهن  الطليق؛  لبَّ  �صلنب  قد  ال�صقراوات  تكن  واإن 

الوجه، هو وغ�صن لني جميل، وظبي  قمرّي  فاحلبيب  الغزيّل،  �صعره  اأكرث  دارت يف  قد 

اأحور، وطرفه وحلظه �صهام ون�صال؛ بل هي جيو�ص اأعدت لقتله، و�صعره ذهبي م�صرت�صل، 

احلبيب ميلك  دف راجح. وكّلها �صفات جعلت  والرِّ فاخل�رض نحيل،  واحل�صن متكامل، 

عليه فوؤاده وروحه:

ــا ــَق نَ ــــسِ  ــــ� ِدْع ـــزُّ يف  ـــهـــتَ يَ ـــٌن  ـــ�ـــسُ ـــاُغ ـــَرَق ـــــــــوؤَاِدي ُح يَـــْجـــتَـــِنـــي ِمــــْنــــُه ُف

ـــِه ـــِه ــــْن َوْج ــا ِم ــنَ ـــُن ل ــــَع احُلـــ�ـــسْ ــــَل ـــااأَْط ـــَق ـــِح َّ ـــــــَرى مُم ـــــراً لَـــْيـــ�ـــسَ يُ ـــــَم َق

ـــــــوٍر اأَْح ِرمٍي  ــــــرِف  َط ـــــْن  َع َقـــافــــَرنَــــا  ـــي ُفـــوِّ ـــِب ـــْل ـــَق ـــٌم ِل ـــْه ـــسَ ــــُظــــُه � حَلْ

ِخـــْلـــتـُــُه ُدرٍّ  ِعــــْقــــِد  ـــــْن  َع ـــٌم  ـــسِ ـــا� ـــابَ ـــَق ـــنُ ـــُع ـــــاُه ال ـــــتَ ـــــثَ ــــَلــــبَــــْتــــُه ِل �ــــسَ

ــِه  ــَحــِت ــْف �ــسَ يف  ـــْدِغ  الـــ�ـــسَّ لُم  ـــاَل  ــــا�ـــسَ ــــَوِرَق ــــْ�ِ َواَفـــــــى ال ــــتِّ ـــالَن ال ـــيَ ـــسَ �

ــــــا َ ـــِه اإنَّ ـــي ــــُن ف ـــى احُلــــ�ــــسْ ـــاَه ـــن ـــتَ ــــــاَف اأْوَرَق مــا  اإذا  ــُن  ــسْ ــ� ــُغ ال ــُن  ــسُ ــ� ــْح يَ

ِخــْلــتُــُه ـــى  ـــتَّ َح  ُ اخَلــــ�ــــرصْ ـــُه  ـــْن ِم ــاَرقَّ  ــَق ــسِ ــ� ــــد َع ـــُه َق ـــفَّ ــــوٍل �ـــسَ ــــُح ِمـــــْن نُ

ـــُه ـــَم ـــيَّ ــــــْد تَ ْدَف َق ــــــــــرِّ ـــــــــاأنَّ ال ــــــَدا ِفــــيــــِه ُمــــَعــــنّــــًى َقـــلـــَقـــاوَك ــــــَغ َف

ـــمـــاً ـــاِع ــــُه نَ ــــْن ـــــــــاَوَر ِم ُمـــْعـــتَـــِنـــَقـــانَـــــاِحـــــاًل َج ِل  َظــــــلَّ  ـــي  ـــِب ـــْي ـــِب ـــَح َك

ملْ ـــَف  ـــْي َك ـــبـَــهـــانـَــا  اأَ�ـــسْ اإْذ  ــــا)1) َعـــَجـــبـــاً،  َق ــــرَتِ ــــْف يَ ومل  ــــْجــــراً  َه ـــا  ـــِدثَ ـــْح يُ

�صوقي-  الدكتور  ما حكى  اأنه- على  قبله، غري  الطليق مطروقة  معاين  اأنَّ  يخفى  ول 

. فالأو�صاف الغالبة يف غزله 
(2(

�صيف عرف كيف ي�صوغها ويغرّي فيها تغيريات تروع قارئه

اأو�صاف قدمية األحَّ عليها ال�صعراء العرب، ورددوها يف و�صفهم ملن يحبون اأو ي�صتح�صنون 

اأبي�ص  وجهها  ال�صدر،  ناهدة  اخل�رض،  دقيقة  القوام،  معتدلة  عندهم  فاملراأة  الن�صاء،  من 

الطعم كطعم اخلمر  لذيذ  الظباء، وفمها عذب  م�رضق كال�صم�ص، وعيونها حور كعيون 

البيا�ص  نا�صعة  والأ�صنان  والعنرب،  امل�صك  كرائحة  طيبة  ورائحته  باملاء،  املمزوجة  املعتَّقة 

)1) الديوان 460.

)2) ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 281. 
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نقية  �صافية  والب�رضة  ناعم،  اأ�صيل  واخلد  م�صرت�صل،  فاحم  اأ�صود  وال�صعر  اللوؤلوؤ،  كحبات 

. فالظاهر اأنَّه خالف هذا الُعرف يف ق�صية ال�صعر الأ�صود فقط، واأبدله ب�صعر ذهبي 
(1(

بي�صاء

م�صرت�صل. 

وممن �صبق الطليق يف بع�ص معانيه من بني مروان الأمرُي عبد اهلل يف قوله: 

ــٍل ــي ــِح ـــــاِدٍن َك ـــى �ـــــسَ ـــَل ــــي َع ــــِح ـــــَذاُرَويْ ـــــِع ال ــــُع  ــــَل ــــْخ يُ ــــِه  ــــِل ــــْث ِم يِف 

َوْرٌد ــــــاُه  ــــــتَ ــــــنَ َوْج ـَـــــــا  ــــــْوُر َوالــــبَــــَهــــاُرَكــــــــاأَنَّ َخــــالَــــَطــــُه الــــــنَّ

ـــى ـــنَّ ـــثَ تَ اإِذا  ــــــــاٍن  بَ ـــيـــُب  ـــــــــــِوَراُر)2)َقـــ�ـــسِ ـــــِه اْح ــــاً ِب ــــْرف ــــُر َط ــــِدي يُ

الت�صوير الفني بينهما، واإدخال بع�ص عنا�رض  اأنَّ املعاين هي ذاتها مع فارق  فاملالحظ 

الطبيعة فيها. 

 عند املروانيني يعدُّ م�صتهلكًا عند ال�صعراء، فقلَّما يوجد �صاعر 
ّ
ولعل اأجراأ و�صف ح�ّصي

مل ي�صّبه النهد بالرمان، اأو ي�صّبه اأطرافه بالرماح. ف�صعيد بن ه�صام نظر اإىل حمبوبته، فوجد 

اأخذت  ها  قدِّ الورد حمرته، ومن  اأخذ  ها  اأخذت �صفاتها منها؛ فمن خدِّ قد  الطبيعة  اأن 

الأغ�صان قوامها، ومن حلظها اأخذ الرنج�ص �صحره، ومن نهدها اأخذ الرمان �صكله، ولهذا 

حريٌّ بالرو�ص اأن يكون عبداً للحبيبة، ويتيه لذلك: 

ـــــْن ـــــــسُ مِمَـّ و� ـــــــرَّ ـــــتـَــــعـــــاَر ال ْها�ـــــسْ ـــــــدِّ َخ َوْرَد  ـــــِه  ـــــْي ِف ـــــُت  ـــــْم ِه

ـــاٍج ــــ ــــ ــــ ــــ ـــيَ ـــِت اْح َذا  هَوَراآُه  ـــــَن َقــــــــدِّ ـــــسْ ـــــ� َفــــــَحــــــبَــــــاُه ُغ

ــــسُ الأَلْــــــــ ــــ� ــــْرِج ــــــمَّ اأْوَفــــــــــى نَ ـــــِدْهثُ ـــــْه ـــــــــــاِن نَ ـــــــْع ُرمَّ َحـــــــــاِظ َم

ـــا ـــَم ـــْه ــــــاِف َم ــــــ�ــــــسَ ـــــَن الإنْ ـــــِم و�ــــــسُ ِبــــَعــــْبــــِدْهَف ــــَي الــــــرَّ ــــمِّ ــــسُ �

و ـــــــرَّ ــــــــي ال ــــــــْزَده ْه)3)فــــــِلــــــَهــــــَذا يَ ـــا َفــــــــْوَق َحـــــــــدِّ ـــنَ ـــْي ـــل �ـــــسُ َع

وللقا�صي ابن ُلبَّال �صعر �رضَّح فيه مبفاتن احلبيبة، فهي لب�صة لو�صاح رقيق، واأ�رضعت 

)1) انظر كتاب الدكتورة �رضاب اليازجي؛ الغزل يف ال�صعر الأندل�صي يف ظل بني الأحمر121.

)2) الديوان 360.

)3) الديوان 556.
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واأ�صنانًا  اخلدود،  ورد  الوجه  ويف  بان،  غ�صن  الردف  فوق  واأظهرت  رماحًا،  ثدييها 

كالأقاحي، ولكنَّه مل ينل �صوى ما فوق الو�صاح ملراعاته للحالل واحلرام: 

ــاُح  ــاِح ِو�ــسَ ـــا َغــــْرُ الــِو�ــسَ ـــــْت وَم َّ ـــاُحاأَمَل ِرم ـــِديِّ  ـــثُّ ال اأَْطـــــــَراِف  ــــْرُ  َغ َوَل 

ــٌة  ــانَ بَ َواِدِف  الــــــرَّ ــــْوَق  َف ــا  م َغـــْرُ  باُحَول  �سَ اُلـــيُـــوِب  ــــْوَق  َف ــا  م ـــْرُ  َغ َوَل 

ــا  ــَه ــاتُ ــنَ َوَج ــــَوْت  َح ــا  م اإلّ  َورَد  ـــــاُحول  اأََق الـــثُّـــُغـــوِر  َمـــْنـــُظـــوِم  ــــْرُ  َغ ول 

ٌم  ــــرَّ ـــاِح ُمَ ــــَت الـــِو�ـــسَ ــــا َتْ ــا َوَم ــن ــْت ــِب ــاِح ُمــبَــاُح)1)َف ــسَ ــِو� ــا َفـــْوَق ال َعــَلــْيــنـَـا وم

والبيت الأخري ي�صري اإىل انتفاء متام مراده من احلبيبة، فلم ي�صب �صوى ما فوق الو�صاح، 

ُه يف مرة ثانية؛ فقد اأناله العناق من حبيب مم�صوق القوام ممتلئ العجيزة، فكان  ا حظُّ واأمَّ

ى بينهما  ر من ثغره، فعانقه وطّوقه ب�صاعديه فتلوَّ بدراً يحمله ق�صيب لني، وملا غازله بان الدُّ

كاملهر حني ي�صدُّ جلامه: 

ِه  ــدِّ ــَق ــمــوُل ِب ــَث الــ�ــسَّ ــبَ ــٍف َع ــَه ــف ــَه ــاِنَوُم ــنَ ــسْ ــَو� ــِه ال ــِظ ــْح ــَل ــوِر ِب ــتُ ــُف َعــبَــَث ال

ــُه  ــاُح ــسَ ــُه َوَجــــاَل ِو� ــُل ــالِخ ــْت َخ ـــاِنَعــ�ــسَّ ـــبَ ـــى ُكـــْث ـــَل ــــــــــاآِزَرُه َع ـــــــَوى َم َولَ

ــُب َقــْبــَل ُروؤيَـــِة َوْجــِهــِه ــا ُكــْنــُت اأَْحــ�ــسِ ـــاِنَم الأَْغـــ�ـــسَ يف  ـــــُدوُر  تَ ـــُدوَر  ـــبُ ال اأنَّ 

ثـَـــْغــــُرُه ِل  ــــــَدا  بَ ـــى  ـــتَّ َح ــــُه  َمــــْرَجــــاِنَغــــاَزلــــتُ َعـــَلـــى  ُدّراً  ــُه  ــتُ ــْب ــسِ ــ� ــَح َف

ـَـــا  ــاِنَكــــــْم لـــيـــلـــٍة َعــــانـَـــْقــــتـُـــُه َفــــَكــــاأنَّ ــبَ ــَن ال ــِه ُغــ�ــسْ ــْي ــطــَف ــن ِعْ ــُت م ــْق ــانَ َع

�َسَواِعدي عْقِد  ــَت  ْت ويـَـْلــَعــُب  ـــاِن)2)يَْطَغى  ــي ِعـــنَ ــْن ــَد ِث ــْن ــُب ِع ــَع ــْل ــِر يَ ــْه ُ ــامل ك

واإذا ا�ْصُتثِنَي الطليق و�صعيد بن ه�صام وابن ُلبَّال يف و�صفهم احل�صي جل�صد املحبوبة؛ فاإنَّ 

اأغلب الو�صف احل�صي عند بني مروان اخت�ّص بوجه املحبوبة دون �صائر اجل�صد، فها هو 

ذا �صعيد بن حممد بن العا�صي اكتفى بذكر حما�صن وجه احلبيبة، التي و�صعت تاج احل�صن 

ها، وانبلجت �صفتا العقيق عن درٍّ �صاٍف، وجلل بيا�ص  فوق مفرقها، وتدىل عذار فوق خدِّ

الوجه �صعر اأ�صود فاحم: 

)1) الديوان 582. 

)2) الديوان 598.
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ــًة ــلَّ ـــَب ُح ـــَواِك ـــَك ــَس ال ــ� ــِب ــــا لَ ــــْوَق املَــْفــرِقوَكــــاأنَّ ــِن َف ــسْ ــ� واأَقـــــلَّ تَــــاَج احُل

ــٌة ــوب ــتُ ــْك َم ـــَ�ٍ  ـــْن ـــَع ِب ـــه  ـــْي ـــاِر�ـــسَ َع ـــِقيف  ـــسَ ـــ� مُتْ مَل  ـــــا  ـــــَه اأنَّ اإلَّ  ـــــــاِن  لم

ــْرٍ َقـــْد َعــَلــْت ــِب ــــَراٍء ِمـــْن َع ــْت ِب ــَل ــيُو�ــسِ ــِق نَ ُدرٌّ  ــــتـَـــُه  َتْ ـــٍق  ـــْي ـــِق َع ــَفــتَــْي  �ــسَ

ــِه ــِن ــْي ــِب ــــــْوَق َج ــــــــالُه َف ْع ـَــــا اأَ ِق)1)وكـــــاأَنَّ ِ ـــ�ـــرصْ ُم ــاٍح  ــبَ �ــسَ ــــاَف على  اأنَ ــٌل  ــْي لَ

و�صـار امل�صتظهـر على هـذا الأمـر يف و�صـفه حلبيبـة )اأم احلكـم)، فلم يزد على ذكر 

وجهها الذي يبزُّ ال�صم�ص ح�صنًا و�صياًء، والإ�صارة اإىل ابت�صامها وانح�صار ال�صفاه عن درٍّ 

رائع: 

ــسِ ــَوْر� ال يف  ــَد  تـَـنَــ�ــسَّ ُدرٍّ  َعـــْن  ــَم  ْم�ِستـَـبَــ�ــسَّ ال�سَّ َعَلى  يَِتيُه  ــٍه  َوْج عن  ــَفــَر  واأَ�ــسْ

ــِه ــسِ ــْر� َع نُــــوِر  ـــْن  ِم اهللُ  ـــــَراُه  بَ ـــــَزاٌل  ــ�ــِس)2)َغ الإِنْ من  ولْي�َس  اأَنَْفا�ِسي  ِلتَْقِطيِع 

ولبن ُلبَّال �صهم يف و�صف وجه احلبيبة ب�صفات القمر، واحلياء، والأ�صداغ، والأ�صنان 

دة:  املن�صَّ

ــى َقـــَمـــٌر  ــنَ ــسَّ ــ� ـــَة ال ـــلَّ ـــي ُح ـــِن ـــ�ـــسَ ـــبَ لْ
ـــِراأَ ـــَف ـــُن ُحـــلَّـــَة اخَل ـــسْ ـــ� ـــُه احُل ـــسَ ـــ� ـــبَ اأَل

ــِه  ـــِه ِلــَعــاِر�ــسِ ـــْدِغ ــــْن �ـــسُ ــــَل ِم ــــسَ ـــَعـــِراأَر� ـــــــِة الـــ�ـــسَّ َّ ـــــــَت مِل ُذوؤابـَـــــــــــًة َتْ

ـــٍة َوَعــــــن بَـــــَرٍد  ـــسَّ ـــ� ــــرَتُّ َعــــن ِف ــــف يَ
ُدَرر)3) ـــــْن  وَع ــــٍد  نَ اأََقـــــــاٍح  ـــــن  َوَع

ويف ال�صعر املروايّن بقية من هذا ال�رضب؛ غري اأنَّ الإملاح يف هذا املو�صع اأوىل. 

وهناك مظاهر يف غزلهم لبد من الوقوف عليها؛ من مثل ح�صور الرقيب اأو الوا�صي 

ا يكون العاذل ال�صخ�صّية الأكرث دورانًا على األ�صنة ال�صعراء، وبنو مروان  اأو العاذل، ورمبَّ

منهم؛ اإذ كان حا�رضاً يف حياتهم، فجرى ذكره يف �صعرهم، وحال حبيب بن الوليد مع 

 : اأحدهم؛ دلَّت على دورهم يف حماولة التاأثري على املحبِّ

ُكلََّما  ــبُــَك،  ــْل َق ــــَن  واأَيْ الـــَعـــُذْوُل:  ـــاَل  َا؟َق ــحــرِّ ــتَ ُم ــــَزْل  يَ مَلْ  ـــَداءْك  ـــِت اْه ــــُت  ُرْم

)1) الديوان 437.

)2) الديوان 497. 

)3) الديوان 588.
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َخــاِئــٍن ُل  وَّ
اأَ َفــالــَقــْلــُب  اتـَّــِئـــْد،  ــُت:  ــْل َاُق ـــــُت تـَـــغــــرَّ ـــــِويْ َ َمــــــْن َه َّـــــا تــــغــــرَّ مل

ــي ُجــْمــلــًة ــْ�ُ عــنِّ ــسَّ ــ� ـــــاأى، َفـــبَـــاَن ال ونَ
ــَرى)1) تَ َكَما  الــَعــَزاِء  َم�ْسُلوَب  وبَقْيُت 

واإن تكن لغة حبيب رقيقة مع العاذل؛ فاإّن حممد بن املنذر اأغلظ يف القول، فاأعر�ص عن 

ال، واأبغ�ص كل نا�صح رام �رضفه عن حبيبه، بل زاده ذلك حّبًا وهيامًا به:  الُعذَّ

ُودِّي  له  ــُت  ــَذلْ بَ ــن  َم ــي  ــِل ْه َواأَ ي  والبُْعِدِبنَْف�سِ ــرِب  ــُق ال َعــَلــى  ـــي  ِرقِّ ــْكــتُــُه  َوَمــلَّ

ُمنَا�سٍح ِخـــْدٍن  ُكـــلَّ  ِفــيــه  ــُت  ــسْ ــ� ــَغ يَواأَبْ دِّ �سَ ِع�ْسِقِه  يف  اِل  لــلــُعــذَّ ـــُت  ـــَديْ َواأَبْ

َكا�سٍح  َقـــوِل  اإىل  فــيــِه  ْف  ِ اأَنْـــ�ـــرصَ احِلْقِد)2)ومل  ذي  َاَر  اإِ�ــرصْ ُحبِّيه  َْرُت يف  ــرصْ َواأََ�

املحبني  فيلومـون  العـذاب،  فيـه  يـالقوا  اأو  احلـب،  يجربـوا  مل  ال  العـذَّ مـن  وكثــري 

لبكائهم، اأو جزعهـم، اأو قلَّة ا�صطبارهم. وهذا راأي عبد اهلل بن النَّا�رض يف هذه الفئة من 

النا�ص: 

ــي ــن ــذِل ــْع ــــــلَّ يَ ــــي َوَظ ــــِك ــْهَظـــلـــْلـــُت اأَبْ ــَم ــِل َع ول  ـــَهـــَوى  ال ــسِ  ــا� ــَق يُ مَلْ  َمـــْن 

ــاً ــف ــسَ � ــٍق بَــَكــى اأَ اإِلـَـــْيــــَك َعــــْن َعــا�ــسِ
ــْه)3) ــم ــَل َظ َواإِْن  الـــَهـــَوى  يِف  ــُه  ــبَ ــْي ــِب َح

عيون  ل�صحر  املُهمة  ويرتك  العاذل،  الالئم  على  الّرد  عن  فيرتفع  ه�صام  بن  ا حممد  واأمَّ

احلبيب: 

َقــا  اإَذا  ـــــــاِن  حَلَ ــــــْن  ِبَ ــــــــال  اأُبَ ــــا  ِمي)))َم َخ�سْ َعْيِنيك  �ِسْحِر  ِمــْن  َخِطيباً  َم 

قوّي  با�صطبار  قابله  فقد  العذول،  على  الّرد  اآخر يف  مذهب  امللك  عبد  بن  وملحمد 

ودمع دفني: 

ــــُذول َع ـــــــي  اأَُلِق اأنِّ  ــِبــي  ــِع)))َوِبــَحــ�ــسْ ــْي ــِط ــسٍ وَدْمــــٍع ُم ــا� ــاٍر َع ــِطــبَ بــا�ــسْ

ة والإقناع هما رد اخلليفة امل�صتعني على من لمه  واإن كان الفعل هو ردَّ حممد؛ فاإن احلجَّ

)1) الديوان 303.

)2) الديوان 372.

)3) الديوان 385.

)4) الديوان 383.

)5) الديوان 475.
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يف تذللـه جلواريه: 

لــلــَهــَوى ـــل  ـــَذلَّ تَ ــاً  ــك ــِل َم تَـــْعـــِذلـــوا  ــــاِنل  ثَ ــــٌك  ــــْل وُم ـــــزٌّ  ِع ــــَوى  ــــَه ال ُذلُّ 

ــًة ــاب ــبَ ــسَ � ــــُدُهــــنَّ  َعــــْب اأَنِّ   َّ ــــنَّ ِمـــْن ُعـــْبـــَدانمــــا�ــــرصَ َمـــاِن وُه ـــو الـــزَّ ـــنُ َوبَ

ــَوى ــَه ال ــلــَطــاَن  �ــسُ فيهنَّ  ــــْع  اأُِط مَلْ  ـــــْرَواِن)1)اإْن  ــُت ِمـــْن َم ، َفــَلــ�ــسْ َكــَلــفــاً بــهــنَّ

بني  �صعراء  وجد  ولذا  منه،  مقربًا  كان  ورمّبا  املحب،  من  معروف  �صخ�ص  والعاذل 

مروان و�صائل متعددة للتعامل معه، غري اأنَّ الرقيب - وهو �صخ�ص غالبًا ما يكون مت�صاًل 

 - كان اأكرث ما يعّكر �صفو املحّبني ويف�صد عليهم اأمانيهم. ومن اأطرف ما فعله 
(2(

باملحبوبة

اإىل  الذي رام اختال�ص نظرة واحدة  املروايّن،  ار  بكَّ للعا�صق  �صعرائنا ما حدث  الرقباء يف 

حمبوبته، لكن كرثة الرقباء منعته من ذلك: 

ـــــْط يُ اَلـــــــَمـــــــاِل  ذاك  ــــــــــُظ  ـــيـــْبحَلْ ـــِه ـــلَّ ــــــَن ال ـــــي ِم ـــــا ِب ِفـــــــىُء َم

ـــــــــ ــــــِه اأُحــــــــــــــــوُم َدْه ــــــْي ــــــَل ــــــْبوع ــــــي اأَِخ ـــــي  ـــــِن ـــــنَّ ـــــِك ولَ ِري 

َزْوَرًة ـــــــــــــُت  ُرْم ـــــا  ـــــَم ـــــلَّ َرقـــــــيـــــــْب)3)ُك ل  اهللُ  َقـــــيَّـــــ�ـــــسَ 

هذا  من  احلبيبة  لكنَّ خوف  من�صغاًل،  رقيبًا  له  اهلل  قي�ص  فقد  القر�صي  اأبو عوف  ا  واأمَّ

ت عنه حياًء وخجاًل:  الرقيب جعلها توِمُئ اإليه ِبَع�صِّ �صفتها، ف�صدَّ

ــٌل ــِغ ــتَ ــسْ ــ� ــــُب ُم ــــْي ِق ـــُه والــــرَّ ـــتُ ـــْظ ـَـــــْهلَح ــا اأَمَل ــَك ــسَ ــٍف � ــِط ــْع ــتَ ــسْ ــ� ـــَظـــَة ُم حَلْ

ـــاًل ـــَج ــي ِبــــَوجــــِهــــِه َخ ـــدَّ َعـــنِـّ ـــسَ ـــ� ــْهَف ــَم ِقـــيـــِب َف وَعـــ�ـــسَّ مــن ِخــْيــَفــِة الـــرَّ

َوج���نَ���تَ���ُه احَل�����يَ�����اِء  َف�������ْرُط  َد  ـــْه)))َورَّ ـــَم ـــَط ــــــْرًَة لَ ـــدُغ َغ ـــا الـــ�ـــسُّ َ ـــاأنَّ ك

وممن انتهز فر�صة غياب الرقيب فتمّلى مباهَج الو�صل: ال�رضيف الطليق، الذي دعا على 

كل من ي�صيُِّع وقتًا خال من الرقباء: 

)1) الديوان 485.

)2) الرقيب اأكرث ما يكون من اأهل الفتاة، اأو من معارفها، ورمبا كان ف�صوليًا ل غري. وذهب هرني بريي�ص اإىل اأن الرقباء هم 

اأ�صحاب الولية ال�رضعية على املراأة؛ كالزوج للُحّرة، واملوىل للقينة. انظر ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض الطوائف 366. 

)3) الديوان 553.

)4) الديوان 423.

Diwan-Bin-Marwan.indb   132 12/8/09   9:39 AM



133

ـــاً ـــت َوْق ـــيِّـــُع  يُـــ�ـــسَ ـــــْن  َم اهللُ  ـــَع  ـــيَّ ــــِب)1)�ـــسَ ــــْي ٍر وَرَق ـــال ِمــــْن ُمـــَكـــدِّ َقــــْد َخ

َِّح  �رضُ من  اأنَّ  وِجَد  اإذ  احلبيبة،  با�صم  الت�رضيح  ندرة  املروايّن  الغـزل  مظاهــر  ومــن 

الزوجة، كحال طروب  مرتبة  اإىل  اإحداهّن  ارتفعت  اأو  اجلـواري،  مــن  كنَّ  باأ�صــمائهن 

قال  ا�صمها يف ق�صيدة  بعد، فذكر  فيما  اأ�صحت زوجه  التي  الرحمن؛  الأمري عبد  جارية 

فيها: 

ــا ــَه ــنَّ ال ــُس  ــ� ــْم ــسَ � ِلَ  ــــــَدْت  بَ ـــــــا  واإِمَّ
َطــــُروبَــــا)2) ـــي  ـــن ـــَرتْ َذكَّ ـــًة  ـــَع ـــاِل َط ِر 

ولبن املنذر �صعر يف جاريته طرب التي اآن�صت جمل�صه، فراأى رحيل البهجة وال�رضور 

حني تغيب عن عينيه: 

ـــَرُب  ـــطَّ وُر وال ــُد الــــ�ــــرصُّ ــي ــف ــــَرُبلَــْيــ�ــسَ يُ َط ـــي  ـــِظ ـــَواِح لَ ـــْل  ـــاِب ـــَق تُ ملْ  اإْن 

ٌ َجــِهــُلــوا  ـــرصِ ـــا� ـــَع ـــُب مـــنِّـــي َم ـــَج ـــْع يَ
ــوا)3) ــبُ ــِج َع ـــا  َ مَل ــنَــهــا  ُحــ�ــسْ َراأَْوا  ولـــو 

ا حممد بن املنذر ف�رضَّح با�صم حمبوبته الأراكة، و هي يف اأغلب الظن جاريته:  واأمَّ

َزا ـــــــــْد  َق ــــــــــالأََراكــــــــــِة  ل ـــــــــْل  ــــاقــــيُق ــــيَ ــــِت ا�ــــسْ نُــــــوِّ  ِبــــــالــــــدُّ َد 

ـــــا  ـــــَه ـــــْي ـــــــــــــاَج َمـــــــا ِبـــــــي اإِلَ ـــــــي لــــــلــــــِعــــــنَــــــاِق)))َوَه ـــــــِل ـــــــثُّ مَتَ

وذهب عبد اهلل بن عبد العزيز )احلجر) اإىل الإْلَغاز يف ا�صم حمبوبته، وذلك خمافة عتابها 

اأو التعري�ص بها: 

ــِه ــب ــْت َع َمَــــافــــَة  ـــِه  ـــي ـــمِّ ـــسَ اأُ� ــــــْن ل  ــِهَوَم ــبِّ ــُح ِب ــاٌم  ــه ــتَ ــسْ ــ� ُم ــي  ــِب ــْل َق اأنَّ  َعــَلــى 

 ] وبَا]......  ـــاُء  َح ــِه  ــِم ا�ــسْ ــ�ــُس  ــْع [ وبَ  .........[ َطــــَواهــــا  ُحـــــــُروٌف 

داً ــــــردَّ ُم ـــي  ـــنِّ ِم اهلل  ـــالُم  ـــسَ � ـــِه  ـــْي ـــَل ــــاَد ِفـــْيـــِه ِبــَقــْلــِبــِه)))َع ــــبٍّ َج ـــالَم ُمِ �ـــسَ

اأ�صماء يف  با�صم املحبوبة، واأغلب ما جاء من  الت�رضيح  فالغالب على �صعرهم ترك  اإذاً 

)1) الديوان 453. 

)2) الديوان 306.

)3) الديوان 337. 

)4) الديوان 373.

)5) الديوان 426.
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غزلهم كان جلواٍر دون احلرائر. 

�صخ�صية  على  الوقوف  من  لبد  املروايّن؛  الغزل  من  الثالث  ال�رضب  اإىل  اجلواز  وقبل 

�صعرية يف هذا ال�رضب هي وّلدة بنت امل�صتكفي، التي تعد ظاهرة فريدة، فاأ�صحت ق�صتها 

مع ابن زيدون من روائع ق�ص�ص احلب يف الأدب العربي، واإن كان الدكتور ال�صكعة اأرجع 

�صهرتها اإىل حتّدرها من بيت اخلالفة، واإقامتها ملنتداها الأدبي، ف�صاًل عن �صعر ابن زيدون 

فيها وغرامه بها، ولذا مل يَر يف �صعرها مزيًّة عّمن �صواها من �صاعرات الأندل�ص يف ع�رضها، 

 .
(1(

اأو من حلقها منهن

اد قدميًا وحديثًا، فان�صغل  وعلى الرغم من هذا الراأي، فاإن �صخ�صية وّلدة اأثارت النقَّ

ما وراء هذا  اإىل  اندفعوا  فقد  املعا�رضون  نّقادنا  ا  واأمَّ  .
(2(

القدماء مب�صاألة عفافها وت�صاونها

اآخرون بكونها  ، وزاد 
(3(

َرِجلة« نعتها: »بامراأة  اإذ  بالرجولة  الأمر، فرماها هرني بريي�ص 

، ثّم اأ�صاف �صعد بو فاّلقة اإىل ذلك كّله ال�صادية )لذة 
(4(

�صحاقية لعالقتها مبهجة بنت التياين

ابن زيدون، وحتّولها  الباحث عزوف ولدة عن  عّلل  ال�صبب  الآخرين)، وبهذا  تعذيب 

ب املرء  اإىل ابن عبدو�ص، الذي كان يحمل �صذوذاً معاك�صًا هو املا�صو�صية )اللذة عندما ُيعذَّ

 .
(5(

اإن�صان اآخر)، بخالف ابن زيدون ذي ال�صخ�صية القوية

وعار�ص الأ�صتاذ اإح�صان عّبا�ص هذه الآراء، وراآها تعّديًا ل يقوم على دليل، فقال يف 

معر�ص حديثه عن ابن زيدون ووّلدة: »ون�صبة ال�صذوذ اإىل هذا اأو ذاك منهما: اإمنا هو من 

 .
(6(

التجّوز - بل من التعّدي - الذي ل تقّره الدرا�صة املن�صفة القائمة على ال�صواهد«

)1) الأدب الأندل�صي، ال�صكعة 212. 

)2) انظر ترجمتها �ص 515.

)3) ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض الطوائف 374. 

)4) انظر حديث �صعد بو فالقة يف كتابه ال�صعر الن�صوي الأندل�صي 96، اإذ عر�ص الباحث لعديد من اآراء امل�صت�رضقني يف هذه 

الق�صية. 

)5) ال�صعر الن�صوي الأندل�صي 99. 

)6) تاريخ الأدب الأندل�صي، ع�رض الطوائف واملرابطني 165.
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ا �صعرها فلم يكن هناك خالف كبري يف تقومي �صاعريتها، اإذ اأجمع النّقاد على جراأتها  واأمَّ

للمراأة من جهة  التقليدية  لل�صورة  وَقْلِبها  ب�صهواتها،  التعبري عن عواطفها، والت�رضيح  يف 

كونها مطلوبة اإىل امراأة طالبة، تزور بدًل من اأن تزار، وراأى الدكتور جودة الركابي اأنها 

�صاركت ن�صاء ع�رضها يف هذا الأمر: »ومل تكن ولدة فريدة يف احلرية واجلراأة يف التعبري 

عن عواطف احلّب اأو اللهو، بل كان ي�صاركها يف هذه الظاهرة كثريات من حرائر ذلك 

 .
(1(

الع�رض«

ومّما اأخذ عليها، واتخذه كثري من النّقاد دلياًل على تهّتكها، وجماهرتها بلّذاتها قولها: 

لــلــَمــَعــاِل ــــُح  ــــُل ــــسْ اأَ� واهلِل  ــــُه ِتــيــَهــااأَنَـــــــا  ــــي ــي واأَِت ــِت ــيَ ــسْ ــ� ـــي ِم ـــسِ ـــ� واأَْم

ي ــدِّ ــْحــِن َخ ــِقــي مــن �ــسَ ــتَــهــيــَهــا)2)واأُْمـــِكـــُن َعــا�ــسِ ــي َمـــن يـَـ�ــسْ ــِت ــَل ــْب ـــي ُق ـــِط واأُْع

فوّلدة تفخر بنف�صها ومبكانتها العالية يف البيت الأّول، لكنها تبتذل نف�صها حني ت�رضح 

باأنها ل ترد �صائاًل يطلب وطراً منها. ول اأظن قولها هذا - اإن �صحَّ - اإّل اإثارة ملرتادي 

منتداها الأدبي، وتقطيع اأنفا�ص حمبيها، فهي كال�صمعة التي طاملا جذبت الفرا�صات بنورها، 

فت�صاقطت دونها من غري ظفر ول ُغنم. 

مل  فهي  العادة،  احلبيب وزيارته بخالف  اإىل  متّثلت يف خروجها  الفعلية  لكنَّ جراأتها 

تَر باأ�سًا يف زيارة احلبيب، ول�سيما يف جنح الظالم؛ فهو اأعون على درك املراد، واأحوط 

لكتمان الفعل: 

ـــي  ـــاَرِت ِزيَ ـــالُم  الـــظَّ ـــنَّ  َج اإَذا  ـــْب  ـــَرقَّ ِّتَ ـــَم لــلــ�ــرصِّ ـــتَ ــَل اأك ــي ــلَّ ــــــُت ال ـــــاإِنِّ َراأيْ ف

ــْدِر مــا بـَـدا ــالــبَ ــا لــو َكـــاَن ِب )3)وبــي ِمــْنــَك َم
يـَـ�ــرْصِ مل  وبالنَّْجِم  اأَْدَجـــى  َمــا  وِباللَّيِل 

ووّلدة واإن حملت يف نف�صها حّبًا عارمًا لبن زيدون؛ فاإن اأنفتها و�صخ�صّيتها املتفّردة 

غنَّْته،  قوٍل  الإعادة يف  لي�صاألها  ال�صوداء؛  اإىل جاريتها  عنها  يتحول  حبيبها  ترى  اأن  اأبت 

)1) يف الأدب الأندل�صي 168. 

)2) الديوان 519. 

)3) الديوان 516.
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فاأعجب ابن زيدون، فما كان منها اإّل اأن انتف�صت غريًة، وقامت غا�صبة باكية لذاك اجلور 

من حبيبها، الذي قرن بني غ�صن مثمر ح�صنًا، وغ�صٍن ياب�ص ل مزيّة فيه: 

بَْينَنَا َمــا  الــَهــَوى  يف  ُف  تُْن�سِ ُكــْنــَت  ِلو  ـــرَّ ـــَخ ـــتَ تَ ومَلْ  َجـــاريَـــِتـــي  تـَـــْهــــَو  مل 

ــِه ــَجــمــاِل ــراً ِب ــِم ــْث ــنــاً ُم ـــَت ُغــ�ــسْ ـــَرْك يـُـْثــِمــِروتَ مَلْ  ــــِذي  الَّ ِن  للُغ�سْ ــَت  ــْح ــنَ وَج

َما ال�سَّ ــــْدُر  بَ ــي  ــنَِّ ــاأن ِب ــَت  ــْم ــِل َع ــرَتِي)1)ولــقــد  ــاملـُـ�ــسْ ِب ِل�َسْقَوِتي  ــُت  ــْي ُدِه لَكن 

مل  اأّنها  غري  اأ�صبابها،  القطيعة  واتخذت  الو�صل،  حبال  اْنبّتت  الفعل  هذا  جّراء  ومن 

ت�صتحكم، فها هو ذا ال�صوق ا�صتبّد بوّلدة، فبادرت كعادتها اإىل احلبيب، و�صاألته الو�صل 

لإطفاء لهيب ال�صوق املحرق: 

ِق ــرُّ ــَف ــتَّ ال ـــذا  َه ــِد  ــْع بَ ِمــن  ــا  ــنَ لَ ـــْل  َه لـَـِقــي؟اأَل  ــا  بَ ــبٍّ  �ــسَ ُكـــلُّ  َفيَ�سكو  �َسبيٌل 

تَا ال�سِّ يف  ــزواِر  ــتَّ ال ْوَقـــاَت  اأَ ُكْنُت  ُمْــِرِقوقــد  وِق  ال�سَّ من  َجــْمــٍر  َعلى  ــُت  ــْي اأَِب

َقْطَعٍة ــاِل  َح يف  ْم�َسْيُت  اأَ ــْد  وَق ــيَفَكْيَف  ــِق اأَتَّ ُكــنــُت  ــا  َم ـــُدوُر  املـَــْق ــَل  ــجَّ لقد َع

ي يَْنَق�سِ الــبَــْنَ  اأَرى  ل  الــلــيــال  ـــرُّ  ُمْعِتِقيمَت ِق  التَّ�َسوُّ ِرقِّ  ِمــن   َ�ْ ال�سَّ ول 

َمْنِزًل لَــَك  ــَدْت  َغ ــْد  َق اأَْر�ــســاً  اهللُ  ــْغــِدِق)2)�َسَقى  ُم الــَوبْــِل  َهــاِطــِل  �َسُكوٍب  ِبكلِّ 

الهجر  على  ت�صرب  فكيف  اللقاء،  وقت  املحرق  ال�صوق  ذاك  على  تقوى  تكن  مل  اإنها 

والبعد؟ ولطاملا خ�صيت الفراق، فما اأق�صى حلظاته! وما اأطول لياليه!

األوانًا من اخل�صام، وكثرياً من ر�صائل  وملّا عاد الو�صل بينهما عاد احلبُّ متقّلبًا يحمل 

العتاب.

ولعّل هذا احلبَّ العا�صف مل ينله من احلا�صدين والو�صاة اأكرث مما ناله من هذين العا�صقني 

نف�صيهما، فكلُّ واحد منهما ميتلك نف�صًا م�صطرمة تفي�ص عجبًا وتيهًا، ومتلك من املقومات 

ما يجعلها تاأبى اأن تدين لأحد، فوّلدة التي راأت يف �صريها اإىل احلبيب اأمراً مقبوًل عندها؛ 

ثارت غريتها واأنفتها حني ان�رضف حبيبها )ابن زيدون) اإىل جاريتها، وزادت غ�صبتها ملَّا 

)1) الديوان 517.

)2) الديوان 517. 
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تعر�ص لها - عن غري ق�صد - يف معر�ص مالحاته مع ابن عبدو�ص، فقال: 

ــى ــن اَل َطـــــبـــــُت  اأَ اأَّن  ـــَي  ـــِب ـــ�ـــس )1)َوَح
ــــاِنـــــِه َواأَبَـــــْحـــــُت الـــنَّـــَفـــ�ـــسْ ِلإِبَـّ

اخللفاء-  ابنة  الأمرية  وهي   - لوّلدة  زيدون  ابن  بينهما: �رضب  �صوءاً  الأمر  زاد  ومّما 

، فكان قرارها الذي ل رجعة عنه هو  َفعُظَم يف نف�صها هذا الدرك الذي اأنزلها اإياه احلبُّ

اإىل  واللتفات  وتو�صالته،  ر�صائله  عن  والإعرا�ص  زيدون،  ابن  عن  والن�رضاف  القطيعة 

غرميه ابن عبدو�ص والإقبال عليه. واأّما ابن زيدون، فقد بداأ حّبه لولدة لهيًا اإذ راآها حمط 

اأنظار القوم، ومطمع نفو�صهم، فاأراد اأن ي�صتاأثر بها ويحوزها دونهم، ولذا عمد اإىل اإثارتها 

ب�صعره واأدبه، وفتنتها ب�صخ�صّيته، اإىل اأن كان له ما اأراد، فاأ�صبحت وّلدة متّيمًة به ل ت�صرب 

من  عليها  زيدون  ابن  يظهر دلل  ما كان  املع�صوق، وكثرياً  العا�صقة وهو  فكانت  دونه، 

ردوده املقت�صبة على ر�صائلها اأو �صعرها. 

ولكن احلّب اأ�صحى ع�صقًا، فوّلدة لي�صت تلك املراأة املعتادة املطواعة �صهلة القياد، بل 

اإنها ندٌّ وكفوؤ يف اأمور الهوى والغرام، ومتلك حظًا طّيبًا من قر�ص ال�صعر، وتزيد على ابن 

زيدون �رضفًا ورفعة، وهو اأمر اعرتف به: 

ــاً ــرَصف � ــــاَءُه  ــــف اأَْك نــكــن  مل  اأن  �ـــرصَّ  ــا  ــيــنــا)2)م تــكــاِف ـــن  ِم كــــاٍف  ِة  املــــــودَّ ويف 

فكّل هذه ال�صفات جعله يتحول من مع�صوق اإىل عا�صق، حت�ص�ص لهيب الهوى حني 

اأعر�صت عنه حمبوبته، فاأدرك ما اأحلقه بها قبل ذاك بدلله ومتنعه، فاأراد اأن ي�صرت�صيها ويعيد 

اإليها �صيئًا من كربيائها املجروح، فعربَّ عن تذّللـه لها، واأنَّه طالب وهي املطلوبة، و�صاغ 

وجده يف اأفانني من ال�صعر مثَّلت ذروة ما قيل يف الغزل العربي، بيد اأّن قلبها كان مو�صداً 

دونه وفكرها من�رضف اإىل غريه، فلم تفد اأ�صعاره الغزلة يف ا�صتعادة حبِّها، غري اأنها خلَّدت 

ائع.  ق�صتهما، وقّدمت �صورة حيَّة لهذا احلّب ال�صّ

)1) ديوان ابن زيدون 194. 

)2) ديوان ابن زيدون 145.
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ج) التغزل بالغلمان: 

�صاع التغزل بالغلمان يف الأندل�ص، حتى غدا غر�صًا فنّيًا قّلما وجد �صاعر مل يتعر�ص له، 

وراأى الدكتور ال�صكعة اأّن �صعراء الأندل�ص اأكرثوا القول يف الغلمان اإكثاراً فاق نظريه يف 

 .
(1(

امل�رضق

يف حني خالفه الدكتور عبد العزيز عتيق الذي راأى اأنَّهم مل يكرثوا منه اإكثار اأبي نوا�ص 

بن  وح�صني  عجرد،  حماد  اأمثال  من  عبا�صني  ل�صعراء  مقلدون  اأنهم  من  وبالرغم  مثاًل، 

 .
(2(

ال�صّحاك واأبي نوا�ص - بزعمه - لكنهم مل ي�صّفوا فيه ويفح�صوا كما فعل هوؤلء ال�صعراء

وراأت الدكتورة اليازجي اأن هذا ال�رضب من الغزل جاء على �صبيل التقليد واملحاكاة من 

 .
(3(

جهة، وا�صتجابة لدواعيه يف جمال�ص ال�رضاب الأندل�صية من جهة اأخرى

واإذا كان هذا الفن �صائعًا يف الأندل�ص، فلي�ص غريبًا اأن يناله حظٌّ من بع�ص املروانيني، 

والتغزل بالغلمان عندهم جاء تقليداً فنّيًا، ورمبا كان حقيقّيًا يف حالت معينة، فه�صام بن 

عبد الرحمن طرق هذا الباب، ولكنه اأراد اأن ُيْغِرب، فتغّزل بغالم له اأ�صود اللون يدعى 

يف  واأجاد  احلّب،  هذا  بتاأكيد  اأ�صود  عبد  حبِّ  يف  له  النا�ص  مالمة  ا�صتبق  وقد  ريحان، 

تعليله، فهو مل يهَو الليل اأو الغربان اإل للتقائهما معه يف اللون، كما تع�ّصق نبت الريحان 

ل�صرتاكهما يف ال�صم، فلي�ص يطيب املجل�ص وال�رضاب اإل بوجود ريحان: 

ــمــاً َداِئ ِع�ْسُت  ــا  َم ــاُن  ــَح َريْ ــا  يَ ــَك  ــبُّ ــاُناأُِح واَل ــ�ــُس  الإِنْ ُحبَِّك  يِف  َلَمــِنــي  َولَــْو 

ــَدُه  ــْه ــسُ َو� ـــاَلَم  الـــظَّ ــــَو  اأَْه مَلْ  ــاُنَولـَـــــْوَلَك  ــْربَ ِغ اِر  ـــدَّ ال ُذَرا  يِف  ِل  ُحبِّبَْت  وَل 

ــــُه لأَنَّ اإِلَّ  ـــَحـــاَن  يْ ـــرَّ ال ــُق  اأْعــ�ــسَ َهْيَماُن وَمـــا  َقــْلــِبــَي  ِفــيــِه  ــٍم  ا�ــسْ يِف  يــُكــَك  �ــرَصِ

جَمِْل�ٌس ــْرَف  ــظَّ ال يُــْكــِمــِل  مَلْ  اأَنَّــــُه  ــاُن)))َعــَلــى  ــَح َريْ اِح  الـــرَّ ــَع  َم ِفيِه  يَُكْن  مَلْ  اإَِذا 

وظاهر من الأبيات ق�صد ال�صاعر طرَق معنًى جديد يف باب الغزل باملذكر، وهو اأمر 

)1) الأدب الأندل�صي، مو�صوعاته وفنونه 53.

)2) الأدب العربي يف الأندل�ص 173.

)3) الغزل يف ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض بني الأحمر 173.

)4) الديوان 348. 
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 اأكرث منه حقيقًة. 
ٌّ

فني

وممَّن قال يف الغلمان الأمري عبد الرحمن بن احلكم، الذي اأن�صد يف غالم له كان ا�صمه 

بدر: 

وَكــــْيـــــ بـَـــــــــــْدٍر  اإىل  ـــــــْر  ـــــــُظ الــــِعــــَذاْرانْ ـــْفـــَحـــتـــِه  ِبـــ�ـــسَ بَــــــَدا  َف 

ــَمـــــــا ــــــُه بَــــــــــــْدُر الـــتَـّ ــــــاأنَّ ــــــَك اْر)1)ف ـــــرصِّ ـــــ� ال ـــــــْرُف  َط ـــــِه  ِب ــــــَدا  بَ ِم 

فالأمري يف قوله هذا بارد العاطفة، اأعجبه منظر الغالم ف�صّوره من غري اأن يتجاوز عذاره، 

وقرنه بالهالل يف الليايل الأخرية من ال�صهر، وتخطى حفيده عبد اهلل بن حممد - امل�صهور 

بزهده وورعه - هذا الو�صف اإىل ذكر الَقوام، والت�رضيح باحلب للغالم: 

ــــى ــــنَّ ــــَه ــــــا َحـــــِبـــــيـــــِبـــــي يَــــــــا ُم ـــــى)2)ي ـــــنَّ ـــــثَ ـــــتَ ــــيــــبــــاً يَ ـــــــا َقــــ�ــــسِ يَ

ول اأرى يف �صــعر عبد اهلل اإل ان�صـياقًا لفن ف�صـا بني ال�صـعراء، واإن يكـن تدين الأمري 

قطع الطريق على اخلو�ص يف �صاأنه هذا، فاإنَّ عبد اهلل بن النا�رض - وهو املعروف بديانته 

و�صخطه على فعائل والده، وهي ما اأدى به اإىل قتله - اأوجد ال�صبيل للقول فيه، ول �صيما 

»فمال  الظرفاء،  الفقهاء  اأحد  �صحبة  يف  وهو  الطريق،  يف  و�صيم  غالم  له  عر�ص  حينما 

اإنَّ  فقال:  تب�صمه،  اهلل  ففهم عبد  فتب�صم،  مل�صايره  اإىل وجهه، وظهر ذلك  اهلل بطرفه  عبد 

ة عنها باجلملة،  هذه الوجوه احل�صان خاّلبة، ولكننا ل نتغلغل يف نظرها، ول نّدعي العفَّ

وفيها اعتبار وتذكار باحلور العني التي وعد اهلل تعاىل. فقال له الفقيه: احتج لروحك مبا 

اأو ما هي حّجة تقبل؟ فقال الفقيه: يقبلها من رقَّ طبعه، وكاد ي�صيق عن  �صئت، فقال: 

رب ُو�ْصُعُه. فقال: واأراك �رضيكًا يل!؟ فقال: ولول ذلك َلُلمتك. فاأطرق عبد اهلل �صاعة  ال�صّ

ثم اأن�صد: 

ـــاَل لـَــُه  ـــَم ـــي َف ــــرَّ ِب ــااأَْفـــــــِدي الَّـــــذي َم ــبَ ــ�ــسْ ـــُه َغ ـــتُ ـــْي ـــنَ ــــْن ثَ ــــِك ــــِظــــي َول حَلْ

ـــٍد ـــِق ـــتَ ـــْن ُم مَـــــــاَف  اإلَّ  َذاَك  ـــاَمـــــا  ـــبَ نْ ـــذَّ ــــُر ال ــــِف ــــْغ ـــو َويَ ـــُف ـــْع فـــــاهللُ يَ

)1) الديوان 309. 

)2) الديوان 364.
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فقال له الفقيه: اإن كنت ثنيت حلّظك خوف انتقادي؛ فاإيّن اأدعوه اإليك حّتى متالأ منه، 

 .
(1(

ول تن�صب اإيّل ما ن�صبت. فتب�ّصم عبد اهلل، وقال: ول هذا كّله«

فعبد اهلل افتنت بهذا الغالم، وملا احتج لنف�صه مبعاذير مل يقبلها الفقيه، وراآها حججًا واهية 

ل تطابق واقع حاله. 

ويعدُّ ابن ُلبَّال اآخر بني مروان -زمنًا- يف الّتغزل بالغلمان، ومن غريب الأمور اتفاقه 

مع �صلفيه يف الزهد والورع والتدين، فهو القا�صي امل�صهود له، وهو ال�صاعر املاأثور قوله، 

اراً للقلوب:  وقد َكِلَف فتًى و�صيمًا ميتهن اجلزارة، فراآه جزَّ

ى  ــــــدَّ ــــــبَ ــــــــــْد تَ ــــــــا ِهــــــــــــالًل َق اُلــــــيُــــــوِبيَ اأَْزراِر  ـــــــــــْوَق  َف

ـــــى  ـــــنَّ ـــــثَ ـــــتَ ــــــاً يَ ــــــب ــــــْي ــــــسِ ــــــ� ـــِبَوَق ـــْي ـــِث ـــَك ـــــــاِف ال ـــــــَق ـــــــــْوَق اأَْح َف

ـــــي  ـــــِن ــــْئــــَت َوَدْع ــــا �ــــسِ ــــَم ــــــْن َك ــــــــُذوِبُك ـــــــْن َقـــــــــْوٍل َك ـــــَك ِم ـــــْي ِف

اراً َولـَـــــِكــــــْن  ــــَت َجــــــــــــــزَّ ـــــوِب)2)لَــــ�ــــسْ ـــــُل ـــــُق اُر ال ــــــــــزَّ ــــــــــَت َج اأَنْ

م البون�صي - تلميذ ابن ُلبَّال - لالأبيات مبا ي�صري اإىل تعّلقه بهذا الفتى وغرامه به،  وقد قدَّ

. اأحّقًا كان ابن ُلبَّال �صاّذاً بخالف ما �ُصِهَر عنه؟ اأم اأّن الطبيعة 
(3(

حتى دعاه بع�صهم اإىل متّلكه

 ،
ّ
الفنّية وحدها دعته ملثل هذا القول؟ ومما يزيد الأمر حرية قوله الآخر يف فتى ُيدعى علي

فجاوز فيه الو�صف اإىل ذكر العناق والو�صل، والت�صبيه حلالتهما وقتئذ: 

يُْتِحُفِني  ـــَو  وْه ــيّــاً  َعــِل ي  مِّ �سَ ــُل  ــْث ِم ــِفل  ِن ــدَّ ــِق ال ــا�ــسِ ــَع ــــْرُء ال ـــَي بُ ــًة ِه ــالَف ــسُ �

يَْجَمُعنَا  ــِل  ــسْ ــَو� ال َوِرَداُء  ــُه  ــتُ ــْق ــانَ َع
ــِف))) ــالأَِل ِل ِم  الـــالَّ ِعــنَــاَق  باِح  ال�سَّ َحتَّى 

ومع كونه اأكرث املروانيني جراأة يف هذا ال�رضب؛ فاإنه كان مولعًا بالت�صبيه والإغراب، 

ه.  والإلغاز، وما اإىل ذلك من فنون.. ول اأظن هذا الأمر يخرج عن التظرِّف والتفكِّ

ال�صعراء  اأن  باأمثالهم، وجدنا  بالغلمان  تغزلوا  الذين  املروانّيون  ال�صعراء  ما قورن  واإذا 

)1) الديوان 384. 

)2) الديوان 581. 

)3) كنز الكتاب 818.

)4) الديوان 592.
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الأندل�صيني فاقوهم كرثة وجودة، فابن �صهل الإ�صبيلي ا�صتهر بغزله بالغلمان، ول�صيما فتاه 

مو�صى: 

ـــــــَع ال َم ـــــــرى  َج ــــــو  لَ ــــــاِدٌن  ــــــس ـــْق� ـــبَ ـــسَ � ــــٍة،  ــــبَ ــــل َح يف  ـــسِ  ـــمـــ� ـــسَ �

ــــذى ــــتَ ــــِاح ـــــَق الـــُغـــ�ـــســـَن َف ـــــانَ ــــــــرَتَْقع ــــــــس ــــِه َوِا� ــــي ــــطــــَف لـــــــَن ِع

ـــا ـــف ـــتَ ـــس ـــِا� ــــَق الــــــَزهــــــَر َف َعـــــبَـــــقنَــــ�ــــسَ ــــــِه  ــــــسِ ــــــا� ــــــف ــــــاأَن ِب َد 

ـــــُم الـــنَـــ�ـــســـيــــ ـــــــــَرقَوَجــــــــــــرى بـــــا�ـــــسِ َف ِه  ـــــــــــــــدِّ َخ َعــــــلــــــى  ِم 

ـــــَدعـــــَت َقـــلــــ ــــــل مِلــــو�ــــســــى �ـــــسَ ــــقُق ــــَل ــــَف ــــِان ــــــمِّ ف ــــــيَ ــــــال ــــــــــَي َك ِب

ـــو ـــل ـــُق ـــــا َجــــحــــيــــمــــاً َعـــــلـــــى ال احَلــــــــــَدقي ـــــــَة  ـــــــنَّ َج َويــــــــــا  ِب 

ــــدَّ َخ ــــــــوَق  َف ــــــــاَل  اخل اأَرى  ــــا  يـــــــــَك لـَــــــيـــــــاًل َعــــــلــــــى َفـــــَلـــــقم

ــــــــــــــــا كــــــــــــاَن َكــــــوَكــــــبــــــاً اإِنَّ
ق)1) ـــــرَتَ ـــــاح ـــمـــ�ـــسَ ف ــــَل الـــ�ـــسَ ــــابَ ق

وقد اأكرث يف هذا الغالم القول، حتى تذلّل له فاأ�صبح يقّبل مو�صع خطوته ، ثمَّ دعا له 

ا هو فليله بعد فراقه ليل الأعمى:  اهلل بالنوم الهادئ، اأمَّ

ــًى ــط ُخ ـــُه  ـــن ِم ــــــرُتِب  ال ـــُت يف  ـــل ـــبَّ ـــِرَوَق ـــب ـــَع ـــِم ال ـــمـــي ـــ�ـــسَ اأَُمـــــيّـــــُزهـــــا ِب

ـــاأ لـَـــذيــــَذ الـــَكـــرى  ـــنَّ ـــَه ـــى تَ ـــس ـــو� ـــِر)2)اأَم ي ـــ�ـــرصَ ــَي بَـــعـــَدَك لَـــيـــُل ال ــِل ــي ــَل َف

الق�صطنطينية،  ابن �صاحب  الغزال يف و�صف  يحيى  ق�صيدة  يذكر  اأن  املرء  ين�صى  ول 

فًا:  هًا متظرِّ وهي ق�صيدة ح�صنة قالها ال�صاعر متفكِّ

ــــاِف َرْخــ�ــسٍ ــــَط ِ الأَْع ــــَد لــــنِّ ــــيَ ــِلَواأَْغ ــِوي َط ُعــنُــٍق  ـــْرِف ذي  ـــطَّ ال ــِل  ــي ــِح َك

ــبَــاِب ِبــَوْجــنَــتَــْيــِه ـــــاَء الــ�ــسَّ قيِلتَـــــَرى َم ال�سَّ ــِف  ــْي الــ�ــسَّ ـــِق  ـــَرْونَ َك يـَــُلـــوُح 

ـــِه َطـــــَريف ـــي ُر ف ــــا اأَُكـــــــــــرِّ ــــم ــــتَ ـــُب اأَنَّـــــــُه ِمــــن َعـــظـــِم فــيــِلَوُربَّ ـــاأَحـــ�ـــسَ َف

ــي ــِل ــْك ــسَ ــ� ل ــــِرفــــاً  ُمــــطَّ اإلَّ  ــــنُّ  ــــِح ــِليَ ــي ــسِ ــالأَ� ب ـــــاَرَة  يَ ـــــزِّ ال ِل  ــــْكــــِ�ُ  ويُ

ـــٍر َخـــْم ـــــــِزقِّ  ِب اإَلَّ  يَـــــْوَمـــــاً  ــــــى  ــِك الــَفــِتــيــِلاأتَ ــ�ــسْ يـــِح كــاملِ ــوِل الـــرِّ ــُم ــسَ �

)1) ديوان ابن �صهل الإ�رضائيلي 104. 

)2) ديوان ابن �صهل الإ�رضائيلي 185. 
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َبَــَهــا َمــِعــي َويَــبــيــَت ِعــْنــِدي ـــيـــِلِلــيَــ�ــرصْ اخَلـــِل ُودُّ  ـــا  ـــنَ ـــنَ ـــْي بَ ـــَت  ـــبُ ـــْث ـــيَ َف

ـــي ونَـــْوكـــاً  ـــنِّ ـــُت َحـــَمـــاَقـــًة ِم ـــْل ـــُق ُموِل)1)َف ال�سَّ اأْهـــِل  ــْن  ِم لَ�ْسُت  ــتُــَك  َفــَديْ

وبعـد، فـاإن التغـزل بالغلمـان عنــد املروانيـني فــي اأغلبـه لـم ي�صدر عن جتربة واقعّية 

بع�ص  ويف   ،
ّ
فني غر�ص  مع  والن�صياق  امل�صاكلة  باب  من  جاء  واإمنا  فيه،  العاطفة  لفتور 

الأحيــان جـاء للتفّكه والت�صليـة اأو الإغراب، ومما يدّلل على هذا الأمر اأنَّ كثرياً ممن جاء 

الّزهاد واملو�صوفني بال�صالح والتقوى، واأّما من كان  الغزل على ل�صانهم كانوا من  هذا 

فهذا  تلوكه،  الأل�صنة  ال�صبهة، ويجعل  نف�صه  يدين من  اأن  البعـد  فبعيـد كل  منهم حاكمـًا 

الغزل ال�صاّذ لي�ص بامل�صتحب، ول هو باملقبول عند العاّمة، فكان تغزلهم مداعبة وتظرفًا، 

عن  والرتويح  واللهو،  للت�صلية  جماٌل  واملروانيني  الأندل�صيني  عند  بعاّمته  بالغلمان  فالغزل 

النف�ص. 

د) الن�سيب: 

مع اأنَّ �صعر املروانيني يف اأغلبه مقّطعات فاإنه ُوِجد عدد منها ميّثل الن�صيب، ولكن عدم 

اأنها م�صتقلة  اأو  ات�صالها يجعل الأمر �صعبًا يف معرفة كونها مقدمة طللّية لق�صيدة معّينة، 

فهناك  اجلاهليون؛  العرب  عرفه  ا  عمَّ الن�صيب  املروانّيون يف  تناوله  ما  يخرج  ومل  بذاتها. 

الظعائن، وتعبرٌي عن الوجد لفقدان الأحبة،  الدّيار، وو�صف للرحلة وحتمل  البكاء على 

والدعاء بال�صقيا. 

اأعـدوا  فاأحبَُّتــه  حممــد،  بــن  �صــعيد  وم�صــريهم:  الظعائــن  حتمــل  و�صــف  وممــن 

كي  الذَّ َعْرفهم  اأنَّ  غري  اأحد،  بهم  يح�صَّ  ل  حتى  مبكر  وقــت  يف  و�صــروا  الهـوادج 

ف�صحهم: 

ــُمــوا ْعــتَ واأَ ِحْيِل  للرَّ الـــَهـــَواِدَج  ــوا  ــُع تَ�ْسجُمَرَف ـــُع  ـــَدام َ امل ــهــُم  ــِن ــْي ــبَ ِل ـــَدْت  ـــَغ َف

ـــالِم تَــُكــنُّــُهــْم ـــــــُة الـــظَّ ْرِوَق وا واأَ َ ـــــُمو�ـــــرصَ نُ ـــــِت َذلـــــَك اأَ ــــْن َتْ ـهــم ِم َفــَكــاأنَـّ

)1) ديوان الغزال 68.
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َجى الدُّ َتْــَت  هْم  ْرِ بَ�سِ ِي�ْستَْكِتُمواوا�ْستَكتُموا  اأَْن  ــِك  املـِـ�ــسْ يُم  نَ�سِ ــى  ــاأَب َف

ـــٌر ـــاأَخِّ ـــتَ ـــي ُم ـــِن ُموِمـــــَن الـــَعـــَجـــاِئـــِب اأنَّ ـــْم ُمــتَــَقــدِّ ـــَدُه ـــْن َعــْنــُهــْم وَقــْلــِبــي ِع

بَــْعــِدَهــا ـــْن  ِم ــَق ل  ــْب يَ مَلْ  ــَوى  ــنَّ ال ــُموهـــَي  ــــَواِء ِبـــنـَــْفـــِحـــِه اأَتَــنــ�ــسَّ ــــَه ـــــْرُ ال َغ

لََعلََّها اأَُقـــــوُل  ْت  َ ـــــرصْ � اأَ ــبـَـا  الــ�ــسَّ ــوا)1)واإذا  ــُم ــلِّ ــس ــ� ــيُ ــي َف ــِت ــيَّ ــِح ــتَ ــُم ِب ــاُه ــَق ــل تَ

َب الظعائن لوؤلوؤاً مكنونًا،  وراأى عبد اهلل بن عبد العزيز )احلجر) �صاعة الرحيل، فَح�صِ

فا�صت�صعر نف�صه ظاملًة حني مل متت بعد فراقهم: 

ْبتُهم َح�سِ ــنــن  ــاِع َظ ِمـــن  ــم  ــُه لَ ــْقــيــا  لـُـــوؤاً َمــْكــنُــونَــا�ــسُ ـــَط الـــَهـــَوادِج لـُـــوؤْ َو�ـــسْ

ُعـــوا  َودَّ َع�سيََّة  ــُفــُهــْم  ــ�ــسِ اأُنْ ــُت  ــْن ُك ــو  ِحينَا)2)لَ ــِة  ــبَّ الأَِح ــوى  نَ بَْعد  ِع�ْسُت  ــا  َم

ويظهر التقليد جلّيًا حني �رضَّح الطليق بال�صبه بني ربع اأحبته، وربع امرئ القي�ص: 

ـــِه ـــِل ــِت الـــنُّـــُجـــوُم لأَْه ـ�ــسَ ـــــٌع تَــَربَـّ ــاَربْ ـــاِن َفــَقــْرَطــ�ــسَ َم ـــزَّ ــــُب ال ـــُم َريْ ـــاُه وَرَم

ــــُدُه ــــْه ـــــادَم َع ـــــَق َّــــــا تَ ــــُه مِم ــــاأنَّ ــــَك بَع�ْسَع�َسا)3)َف الَقِدميُ  الَقْي�ِس  ــِرِئ  ام ــُع  َربْ

* *

واأّما �صعيد بن حممد؛ فقد متثَّل ذا الّرمة وديار ميٍّ �صاحبته: 

بَْعَدُهْم ــدَي  َوْح اِت  الَعَر�سَ يف  ـــا تُــْعــَهــُدَفبَِقْيُت  ـــاهـــٍد م ـــَع ـــــــْراَن بـَــــْن َم َح

َخــَلــْت  اإذ  َمــــيٍّ  ِديَـــــــاُر  ــُد)))فـــكـــاأنَّـــُهـــنَّ  ــسِ ــ� ــْن ــــاأنَّ مـــْن َغـــْيـــالَن فــيــَهــا ُم وك

ويف قوله ت�صّبه وحماكاة لأماكن م�رضقية، يف حني كان حممد بن عبد امللك يتغزل باحلبيبة 

التي تقطن اأطراف احلجاز: 

ْت ِبـــاأَْكـــنَـــاِف احِلـــَجـــاِز ِديَـــاُرَهـــا نـَـاُرَهــاتَـــبَـــدَّ الَقْلِب  يف  ــِد  ــَوْج ال نَــاَر  َفــاأَْوَقــَد 

ــا َ ــاأنَّ ــى ك ــتَّ ــُب َح ــْل ــَق ــا ال ــَه ــْي ــا)))يـَــِحـــنُّ اإل ــاُرَه ــسَ ــ� ــِت ــَهــا وِمــْنــُه انْ ــْي ــاِه ــنَ ــه تَ ــْي اإل

)1) الديوان 441. 

)2) الديوان 428.

)3) الديوان 458. 

)4) الديوان 444. 

)5) الديوان 474. 
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ا�صتهر  وهــذا تقليــد حمـ�ص يف الأ�صلوب وال�صورة، ويف خ�صو�صية املكان، فهو مما 

امللك  عبد  بن  اأحمد  ذكرها  التي  كاظمة  مع  احلال  هو  كما  الن�صيب،  معر�ص  يف  ذكره 

بقوله: 

َكــاِظــَمــٍة تــْلــَقــاِء  ِمــْن  ــُح  يْ ــرِّ ال لَنا  ــْت  ــبَّ ُروِحَه من  يــِح  الــرِّ نـَـْفــُح  َردَّ  فَكم  َوْهــنــاً 

بَلدي مــن  ــِح  ي ــرِّ ال ن�سيَم  ــُت  ــَرْف َع ــا  ــِح)1)وم ي ــرِّ ال يف  َهــبَّ  َحبيٍب  ــْرِف  ــَع ِب اإل 

ا تعــاوره ال�صعراء  و�صـفوة القـول اأنَّ الن�صـيب عنـد املروانيـني تقليـٌد مل يخرجـوا فيـه عمَّ

ال�صابقون، ولكّن ال�صوؤال الذي مل يلَق اإجابة: هل كان الن�صيب عندهم غر�صًا، اأم مقّدمة 

لأغرا�ص اأخرى؟ ول�صك اأنَّ ق�صائدهم لو و�صلت كاملة لأجابت عن هذا الت�صاوؤل. 

واإذا ما اأردت املقابلة بني غزل املروانيني ومن �صواهم من ال�صعراء؛ فاأكتفي بقطعتني: 

الأوىل جزء من م�صّمط لبن زيدون، والثانية لبن فرج اجلّياين. 

فاأّما الأوىل فقد ذكر فيها ال�صاعر و�صفًا ح�صّيًا ملحبوبته وّلدة فاأجاد: 

ـــُع ـــسَ ـــ� ـــزُّ َواأَخ ـــِع ـــاٍر يَ ـــبّ ـــَج اأَهــــيــــُم ِب

ُع  ــوَّ ــذا املِــ�ــســِك ِمــن اأَرداِنــــــِه يَــتَــ�ــسَ �ــسَ

يَ�سَمُع لَي�َس  اَلــوى  اأَ�سكوُه  ِجئُت  اإِذا 

اأَطــَمــُع الَو�سِل  ــَن  ِم ــيٍء  �ــسَ يف  اأَنــا  َفما 

َمـــنـــاُم ـــِن  ـــتَ املـُــقـــَل يَــــــزوَر  اأَن  َول 

ِبــالــبـَـدِر ــَر  ــَم اأَث ــَريــحــاِن  ال ِمــَن  يٌب  َق�سَ

حِر ال�سِ ـــَن  ِم ــئــَن  ــِل ُم َعــيــنَــيــِه  لَـــواِحـــُظ 

ــــَق اخَلــمــِر ــِه َحــكــى َرونَ ي ــدَّ َوديــبــاُج َخ

ــوؤِ الــنـَـِ� ــوؤلُ ــُل ــال ــُه يف الــنـُـطــِق َك ــاُظ ــف َواأَل

ــــــداُم)2) ُم الرتـــ�ـــســـاف  ـــُه يف  ـــتُ ـــَق َوري

)1) الديوان 397.

)2) ديوان ابن زيدون 128.
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العفاف على  �صرت  يرخي  ثّم  في�صف يف حاله مع حمبوبته،  اجليَّايّن  فرج  ابن  قول  ا  واأمَّ

لقائهما: 

عنها ـــدْدُت  ـــس � ــال  ــس ــو� ال ــِة  ــع ــائ ــا بـــاملـــطـــاِعوط ــه ــي ومـــــا الـــ�ـــســـيـــطـــاُن ف

ــْت ــاتَ ــب ف �ـــســـافـــرًة  ــل  ــي ــل ال ــــدت يف  ـــرَة الــقــنــاِعب ـــاف ـــس ـــي الــلــيــل � ـــاج دي

قلبي  َجـــَمـــحـــاِت  الـــهـــوى  ــكــُت  طباعيفــمــلَّ عــلــى  ــاف  ــف ــع ال يف  لأجـــــري 

ــــــذاك الــــرو�ــــس مــــا فـــيـــه ملــثــلــي ــــن مــتــاعك ــــمٍّ م ــــس ـــظـــر و� �ــــســــوى ن

ـــن الــ�ــســوائــم مــهــمــالٍت ــت م ــس ــ� فـــاأتِّـــخـــذ الـــريـــا�ـــس مـــن املــــراعــــي)1)ول

وهكذا كان الغزل املروايّن بعاّمته متقدمًا، ونظرياً ملا قاله ال�صعراء الأندل�صيون املفلقون، 

ومل يق�رض عن بلوغ مرتبتهم اإل يف غزل الغلمان والن�صيب. 

)1) ف�صائل الأندل�ص 37، ونفح الطيب 391/4. 
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ثالثاً: و�سف الطبيعة: 

اإن يكن �صعر الطبيعة قد ن�صاأ بني اأح�صان امل�صارقة؛ فاإن اأهل الأندل�ص فاقوهم فيه كّمًا 

عًا فاق كل اعتبار، ثم اإنهم كانوا فيه  عًا وتنوُّ ونوعًا، وتو�ّصعوا ونّوعوا يف مو�صوعاته تو�صُّ

 .
(1(

اأكرث براعة، وابتكاراً، وجتديداً، ودقة ت�صوير

وَمردُّ هذا الإقبال من الأندل�صيني على مفاتن بالدهم اأّن اهلل حباها طبيعة خاّلبة؛ بني 

�صهول خ�رضاء، وجداول واأنهار، وريا�ص وب�صاتني، واأزهار ورياحني، وهواء عليل، وجّو 

بديع. وهذا الأمر دفعهم اإىل و�صف بالدهم ب�صمات جامعة: »الأندل�ص �صامّية يف طيب 

هوائها، ميانّية يف اعتدالها وا�صتوائها، هنديّة يف عطرها وذكائها، اأهوازيّة يف عظم جبايتها، 

 .
(2(

�صينّية يف جواهر معادنها، عدنّية يف منافع �صواحلها«

ولعّل ابن خفاجة يعدُّ اأكرث ال�صعراء اإعجابًا مبحا�صن بالده اإذ قال: 

ـــــم دّرك هلل   ! ــــسٍ ــــ� ــــدل اأن ــــــل  اأه ــــا  ـــاُري ـــج ـــس ـــــٌل واأنـــــهـــــاٌر واأ� ـــــاٌء وظ م

ـــاركـــم دي يف  اإل  ـــد  اخلـــل ـــة  جـــنّ ـــاُرمـــا  ـــت ــت اأخ ــن ـــّرت هــــذا ك ـــخ ــــو ت ول

�َسقراً تدخلوا  اأن  ذا  بعد  تخت�سوا  ـــاُر)3)ل  ـــنَّ ال ـِة  الــنَـّ بــعــد  تُـــْدَخـــل  فلي�س 

من  ميتحون  اإليها  ان�رضفوا  بل  ال�صاحرة،  بطبيعتهم  احتفاًء  اأقلَّ  املروانّيون  يكن  ومل 

معينها، وي�صوغون من مظاهرها نظمًا رائقًا، ومع عبد الرحمن الأو�صط جاءت باكورة 

�صعر الطبيعة؛ حني دعا ندميه و�صاعره عبد اهلل بن ال�صمر، فاأغراه بو�صف الن�صيم والرو�ص 

والريحان: 

ــــاٍح ــــب ــــِط ــــسْ ا� يف  ـــــــــــــَراُه  تَ ـــــا  ـــــَ�ْم ـــــْن ـــــِر تُ ـــــْط ـــــَق وُعــــــــُقــــــــوُد ال

ـــا ـــتَ ـــْخ ْو�ـــــــسِ يَ ــــُم الـــــــرَّ ــــْي ــــ�ــــسِ وَعـــــْنـــــَ�ْونَ ــــٍك  ــــسْ ــــ� ِم َعـــــَلـــــى  ُل 

)1) الأدب العربي يف الأندل�ص، عتيق 291.

)2) نفح الطيب 128/1. 

)3) ديوان ابن خفاجة 117. 
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ــــْبــــقــــاً ـــــا َحـــــــــــــاوَل �ــــسَ ـــــَم ـــــلَّ ــــُ�ُْك ــــْع يَ يْـــــَحـــــاِن  الـــــرَّ يف  ـــــَو  ـــــْه َف

ـــــ وا�ــــسْ ِمــــْهــــَمــــالَــــًة  ـــــْن  ـــــُك تَ ـــــَذْر)1)ل  ـــــْع تُ الــــبُــــْطِء  ـــا يف  ـــَم َف ـــــْق  ِب

وعلى الرغم من اأن هذا ال�صعر يعدُّ بداية طيبة؛ فاإن و�صف الطبيعة مل يتطور �رضيعًا، ومل 

ياأخذ حّيزه الذي ي�صتحق اإىل اأن و�صل عهد اخلالفة، فعاد للطبيعة الأندل�صّية األقها يف عيون 

ال�صعراء املروانيني، ففي �صورة تقليدية ماألوفة راأى عبد الرحمن بن املنذر حبات النَّدى 

على الورد ف�صبَّهها باملاء املتناثر على �صفحة اخلد: 

يُْبدي وما  َمــاِن  الــزَّ ُح�ْسَن  تـَـرى  الــَوْرِداأَلَ�ْسَت  َوَرِق  يف  لِّ  الطَّ انِْتثَاِر  وُح�ْسَن 

ــِه ــاِت ــب ــنَ َج ــــــاِء يف  َ امل َحــــبَــــاَب  ـــــاأنَّ  )2)ك
اخَلـــدِّ ْفَحِة  �سَ يف  َجـــاَل  ـــٍع  َدْم تـَـنَــاثـُـُر 

لروؤية  ابتهج  فقد  والورد،  والرنج�ص  بالريا�ص  اهتمَّ  من  اأّول  ه�صام  بن  اأحمد  وكان 

الرو�ص يزدهي باأزهاره احلمراء وال�صفراء، حّتى خالها ُتظهر نف�صيته، وزاد حبوره حني 

نه هجر احلبيب  هّبت الرياح فن�رضت عطر الزهور واأريجها، وما اأبدع منظر الرنج�ص، اإذ لوَّ

ا الورد فُحقَّ له التيه والكرب على ما �صواه، فهو مينح طيب عرفه حينًا،  باللون الأ�صفر! واأمَّ

ومينعه حينًا اآخر: 

جــَوانــِبــِه يف  ــــسِ  ْو� ــــرَّ ال اإىل  ـــْر  ـــُظ ــــُرُهانْ ــــَف ـــٌك واأَ�ــــسْ ـــاِح اأَْحـــــَمـــــُرُه �ـــسَ

ى  َ ـــرصَ � ــــاُح  يَ ــــرِّ ال ـــُه  ـــوَق َف ـــْت  ـــَف َه ـــــُ�ُهاإذا  ـــــْن ـــُه وَع ـــُك ـــسْ ـــ� ِبـــَهـــْفـــِوهـــا ِم

ـــْفـــَرتُـــُه  ــتَــجــدُّ �ـــسُ ـــُه تَــ�ــسْ ـــسُ ـــ� ـــْرِج ـــْهـــجـــُرُهنَ ـــى كـــــــاأَنَّ احَلـــِبـــْيـــَب يَ ـــتَّ َح

ــِه  ــِت ــاب ــن م يف  ــــاُل  ــــْخــــتَ يَ ــــــــــَوْرُد  ُُه)3)وال ــــرصُ ــــ� ــــْن ـــِه اأْكــــمــــاُمــــُه وتَ ـــوي ـــْط تَ

ن الرو�ص ال�صاحك، وجعل الرنج�ص  واأ�صبغ ال�صاعر حياة وحركة على الريا�ص، فاأْن�صَ

حبيبًا �صاحبًا، وراأى الورد خمتاًلً بح�صنه وجماله، ولإعجابه ال�صديد بالرنج�ص راآه اأثمن 

هدية يقدمها لولّيه، وخليفته النا�رض: 

)1) الديوان 310.

)2) الديوان 371.

)3) الديوان 377.
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ــى ــفَّ ــــوِك ُمــ�ــسَ ـُـــُل ــــَن امل ــاً ِم ــك ــي ــِل ــايَـــا َم ــَف َو�ــسْ َد  ـــدَّ ـــَح يُ ْن  اأَ َجــــلَّ  والَّــــــِذي 

ْهـــــَدى ــــُل اأَ ــُر املـُـــوؤمِّّ ــاِك ــسَّ ــ� ـــُدَك ال ـــْب ـــاَع ــِر نــ�ــرصاً وَعـــْرَف ــِب ــَع ــال ــاً َك ــس ــ� ــْرِج نَ

ــــٌف ـــَت: اإِلْ ـــْل ُه ُق ُ ــــاَح نَـــ�ـــرصْ ــا َف ــَم ــلَّ اإِلْــَفــاُك َزاَر  َعـــاِطـــٌر  ــِل  ــْي ــلَّ ال ُدَجــــى  يف 

اأَحْلَـــــا ــــَت:  ــــْل ُق ـــُه  ـــتَ ـــْظ حَل ــــا  َم ــىواإذا  ــَف ْغ ــاأَ َف ــراً  ــْك ــسُ ـــاَل � َم ـــْد  َق ــيــٍع  ُظ َخــِل

ــَرِة الــلَّــْو  ــْف ـــِز يف �ــسُ ـــِري ــُل الإِبْ ــْث ــُه ِم ــْن ــىِم ــفَّ ُــ�ــسَ امل اُلــــَمــــاِن  ـــُل  ـــْث ِم ومـــنـــُه  ِن 

ـــــــُب ِمــــْنــــُه  ـــــــلِّ ـــــــَكـــــــاأَنِّ بـَـــــا اأَُق َفـــا)1)َف ْ ــى يـُــَحـــاوُل �ـــرصَ ــَح ــسْ ــْريفٌّ اأَ� �ــسَ

ومما يلفت النظر �صورته البديعة التي عرّب عنها يف ت�صوع عبري الرنج�ص، فراآه الأليف 

ا �صورة الرنج�ص فتحاكي اأحلاظ خليع مال به  العا�صق الذي ي�رضي اإىل األيفه )اخلليفة)، واأمَّ

اأبي�ص مثل  اأو  ا لونه فاأ�صفر مثل الذهب،  اأجفانه م�صت�صلمًا للكرى، واأمَّ كر، فاأ�صدل  ال�صُّ

اجلمان. 

وبلغ احتفاء الأندل�صيني بالزهور والرياحني مبلغًا عظيمًا، فاأعظموا جميء الربيع واحتفلوا 

اأعياداً ومهرجانات، وقد �صّجل عبد الرحمن بن عثمان  اأيامه  ب�صنائعه، حتى جعلوا من 

الأ�صم فرحته بقدوم املهرجان بعد اجنالء املطر، اإذ ادرعت الأر�ص و�صيها الق�صيب وثوبها 

الأخ�رض الفاتن، وانفالت الرائحة الذكية من مكامنها، ولذا بارك مهاداة الزهور والورود 

بني النا�ص، حتى ناف�ص املقلُّ املكرث منهم: 

ــرصَا ــ� ــْب ــتَ ــسْ ا� قـــد  املِــــْهــــَرَجــــاَن  ااأََرى  ـــَ�َ ـــْع ـــتَ َغـــــــَداَة بَـــَكـــى املـُــــــْزُن وا�ـــسْ

ــــــــسُ اأَْفــــَواَفــــَهــــا َاو�ــــرُصِْبــــَلــــِت الأَْر� ــَس الأَْخــــ�ــــرصَ ــُد� ــْن ــسُّ ــ� ـــِت ال ـــَل ـــلِّ َوُج

ـــا ـــَرَه ـــاِب ـــنَ ـــسَ ــــــاُح � يَ ــــــرِّ ــــــــزَّ ال اَوَه ـــَك َوالـــَعـــْنـــَ�َ ـــ�ـــسْ ـــِت املِ َع ـــوَّ ـــ�ـــسَ َف

ـــم ـــُه ـــَطـــاَف ـــا�ـــسُ اأَلْ ـــنَّ ــــاَدى ِبــــِه ال ــــَه تَ
ا)2) ـــــِ�َ ـُــــْك ـــى املـُـــِقــــلُّ ِبــــِه امل ـــاَم ـــسَ َو�

ومل يقف هذا ال�صاعر عند ذكر املهرجان، بل اأَجلَّ �صهر ني�صان الذي اأهدى اإليه خمتلف 

باأكمامه  ال�صم�ص  يباهي  الذي  الورد  ول�صيما  وال�صفراء،  منها  احلمراء  البديعة،  الزهور 

)1) الديوان 378.

)2) الديوان 380.
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وتيجانه امل�رضجة؛ وكاأنها خدود الفتيات لدى انح�صار الربقع: 

ــِنــْيــَعــَة ُمــْنــِعــٍم ــاٍن �ــسَ ــ�ــسَ ــْي ــنَ ــْرُت ِل ــَك ــسَ البََداِئِع� نُوِف  �سُ ــْن  ِم ِعــْنــِدي  ــاَك  َح مِلــا 

ــا ــُه ــوُم ـــــواٌف َتَـــلَّـــْت ُرُق ــِعَدَراِنـــيـــُك اأَف ــاِق ـــَفـــَر َف ــــْنَ اأَ�ـــسْ ــــاٍن بَ ـــَر َق ـــَم ـــاأَْح ِب

َحى ال�سُّ َرونَِق  يف  م�َس  ال�سَّ تُبَاهي  ـــِعوروٌد  ـــواِل ـــلـــَعـــاٍت َكـــالـــنُّـــجـــوِم الـــطَّ بـُــطَّ

ـــا ـــَه ـــاأَنَّ ــــاُرُهــــنَّ َك ــــ�ــــسَ َجـــٌة اأَبْ َّ ــِع)1)ُمـــ�ـــرصَ ــَ�اِق ال ُح�ُسوِر  ــْن  َع ــْت  ــلَّ َتَ ـــُدوٌد  ُخ

وراأى �صعراء اآخرون الورد ملكًا على الزهور، بل نظر بع�صهم اإىل �صائر الأزاهري كعبيد 

وخول للورد، اإذ قال حممد بن ه�صام: 

َحالََفها  ـــْزِن  احَل ــسِ  ــا� ِريَ ــْن  ِم ــٍة  ــُلوَرْو�ــسَ ــَل ـــْت بـــِه يف اأُْفـــِقـــَهـــا احُل ـــلَّ َط ـــلٌّ اأَ َط

ــٌك  ــِل ــنــهــا َم ــْي ــا بَ ــَم ــي ـــا الــــــَوْرُد ِف َ ـــاأنَّ ــِه َخــــَوُل)2)ك ــوِل ـــا مــن َح اُرَه ـــوَّ ـــوٍف َونُ ُم

ل اأحمد بن اأبي �صفوان اليا�صمني، وراأى له دالَّة عليه، فهو عبٌد لنظريه يف  يف حني ف�صّ

ه عليه اأدرك اأنَّه لن يوفّيه ما ي�صتحق؛  احل�صن واجلمال، فدعا له بال�صقيا الدائمة، ولِعظم حقِّ

حتى لو �صقاه ماء عيونه: 

ـــمـــن َعــــلــــيَّ َحــــقُّ ـــا�ـــسَ ِرقُِّلـــــَهـــــَذا الـــيَ ـــِن  ـــ�ـــسْ احُل يف  ــِه  ــه ــي ــِب ــسَ ــ� ِل ــــــا  اأَنَ

ـــا ـــيَّ
ــــُه ُتَ ــــ�ــــسُ ــــَرائ وَوْدُقفــــال َزالَـــــــــْت َع ــــــلٌّ  َط ــــا  ــــَه لَ ـــــَغـــــاِديـــــٍة  ِب

ــسٌّ ــ� ـــاٌم كـــالـــَعـــِريـْــ�ـــسِ اأََحـــــــمُّ َغ ـــم بَــــْرُقَغ اَلـــنَـــبَـــاِت  ـــُه يف  ـــْن ِم ُر  ــــوِّ ــــنَ يُ

ـــي ـــــاِء َوْجـــِه ــْيــتُــُه ِمــــْن َم ــقَّ )3)ولــــو �ــسَ
ـــتَـــِحـــقُّ ـــــا يَـــ�ـــسْ ـــــا وفَّــــيــــتــــُه َم َ مل

به  اإعجابه  ه�صام  بن  اأحمد  اأبدى  اأن  �صبق  فقد  عندهـم،  املميـزة  مكانتـه  وللرنجـ�ص 

َكِلَف  فقد  الدرجة،  هذه  عن  النارجن  اأو  اخلريي  يختلـف  ول  النا�صـر،  للخليفـة  فاأهـداه 

اإيحاًء  اأكرث  الثانية كانت  اأّن �صورته يف  ال�رضيف الأ�صّم بالنارجن، وذكره يف قطعتني، غري 

مع�صوقته  من  قبلة  ورام  البهّية،  باألوانه  قزح  قو�ص  ازدهى  املطر  توقف  فبعد  وجاذبية، 

)1) الديوان 381. 

)2) الديوان 392.

)3) الديوان 400. 
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)�صجرة النارجن)، فاألقى بنرثات طيفه عليها، ليبدو املنظر البديع يف متاوج اللونني الأحمر 

والأخ�رض، اللذين �صاغهما املطر، ولكاأنَّ حمرته من نار كليم اهلل )مو�صى)، وخ�رضته من 

اأثر كّف اخل�رض: 

ـــَزٌح ــــٍك َدنَـــا ِمــن لَــْثــِمــَهــا ُق ــــُروِبــْنــِت اأَيْ ـــا اأَثَ ـــه ـــاِئ ــى اأَْرَج ــَل ــُه َع ــن ــاَر ِم ــسَ ــ� َف

ــَظــٌر َعــَجــٌب ــْن ــُدوِ لــَعــْيــنـَـيــَك ِمــْنــَهــا َم ــْب ــاَغــُه املَــَطــُريَ ـــاٌر �ــسَ ــــٌد ونُـــ�ـــسَ ــــْرَج َزبَ

ــُه ــسَ اأَْقــبَــ� اهلِل  ـــيَّ  ـــِب نَ ــى  ــسَ ــو� ُم ــــــاأَنَّ  )1)َك

ُ ــُه اخَلـــ�ـــرصِ ــــاراً وَجــــرَّ َعــلــْيــَهــا َكــفَّ نَ

ومن اأجمل ت�صبيهات الريا�ص قول ابن القر�صّية: 

ـــُه ـــاَللَ ـــــدُّ ِخ ـــرْتٌ مَتُ ـــسِ َى � ــُبَكــــــاأَنَّ الــــــ�َّ ــَواِع ــَك ال َراَحـــُهـــنَّ  َراٍح  ِبــاأَْكــوؤ�ــسِ 

ماً  َمَعا�صِ احَل��يَ��اِء  َف���ْرِط  ِم���ْن  َن  ْ ��رِِّ ــْن يُــَراِقــُب)2)يُ�����صَ ِ َعــمَّ ــ�ــرصْ ــاأََكــَمــاِمــِهــنَّ اخُل ِب

فو�صفه  الربيع،  ف�صل  يف  البديع  �صاحب  احلمريي  اإعجاب  ال�صعر  هذا  اأثار  وقد 

بالت�صبيهات العقم التي تدلُّ على يقظة الفهم. ثّم اأردف بعد البيتني: »جعل ق�صبه اخل�رض 

 .
(3(

ة وكوؤو�صها م�صفّرة« معا�صم م�صتورة باأكمام خ�رض، وجعل اأكفها مبي�صّ

منها واملتحركة،  اجلامدة  املختلفة؛  الطبيعة  اإىل مظاهر  املروانّيون  انتقل  الريا�ص  ومن 

احل�صنة املنظر اأو املمجوجة الذكر، و�صاأقف على ثالثة �صعراء ا�صتفرغوا طاقتهم الإبداعّية 

واأّول  والت�صبيهات،  املختارات  اأ�صعارهم يف كتب  انت�رضت  والت�صبيه، حّتى  الو�صف  يف 

هوؤلء ال�رضيف الطليق �صاعر بني مروان الأكرب، الذي راأى فيه امل�صت�رضق غر�صية غومث 

مدر�صة لل�صعراء بعده. فقال: »واأعتقد اأن تاأثريه على كبار ال�صعراء الذين جاوؤوا بعده، مثل 

 .
(4(

ابن زيدون، وحتى ابن خفاجة؛ اأقوى من اأن ي�صبح مو�صع �صك«

اإذ  بديعة،  قوالب  ف�صكبه يف  �صهدها،  الفاتنة وا�صتخل�ص  الطليق طبيعته  ا�صتجلى  فقد 

متّثل جمل�ص ال�رضاب والطرب، فراأى يف الغمام املمطر ندميًا ح�صن ال�صوت، و�صاقيًا متميزاً 

)1) الديوان 572.

)2) الديوان 488.

)3) البديع يف ف�صل الربيع 103.

)4) مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 71.
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للرو�ص الذي َعبَّ كل ما جاد به �صاقيه، حّتى بات كاملطبق الذي ُيغّيب اجلناة، وبات املطر 

ا النجوم فغائبة يف هذه الليلة املطرية فال يهتدي بها اأحد،  جانيًا اأودع يف غيابة الأر�ص. واأمَّ

ال�صورة جماًل  زاد  موؤن�ص، ومما  اإ�رضاق  الإظالم عن  �صفر وجه  ملا  الربق  ولول وم�صات 

اأعقبت  الذي  الرعد  اإنَّه  حنانًا؛  هادئًا  ال�صاعر  ه  اأح�صَّ الذي  الهادر  ال�صوت  ذاك  واإيقاعًا 

كر اإىل  الغمامة غناءه بدفقات من املطر؛ جعلت الرو�ص ي�رضب حّتى الثُّمالة، فُيتعتعه ال�صُّ

اح.  اأن َيِخرَّ طريحًا؛ كن�صوان دارت براأ�صه حميا الرَّ

اأ�صعتها الذهبية  فغدت ال�صم�ص تعطف عليه ملا اأ�صابه من الليلة ال�صابقة، واألقت عليه 

لتبثَّ الدفء يف ج�صده املبتل، فتمنحه دفقة احلياة: 

ــــُه ــــوبُ ــــوؤْبُ ــــسُ ــــــاٍم َهـــــِطـــــٍل � ــــــَم ــىوَغ ــَق ــسَ ـى و� ــــسَ َفــغــنَـّ و� ــــرَّ ـــــــاَدَم ال نَ

ــــاأنَّ الأَْر�ـــــــــسَ ِمــــْنــــُه ُمـــْطـــبـَــٌق ــــَك ـــاف ـــَق ـــِب ـــــاٍن اأُْط ــَب َج ــس ــ� ــنَّ وَكــــــــاأَنَّ ال

ــــــِه ــــــــَ�ُْق عــلــى اأَْرَجــــــاِئ ــــَع ال ــــَل ــــُه ملــــا بـَـــَرَقــــاَخ ــــْن ـــــٍي ِم ثـَـــــــْوَب َو�ـــــسْ

َنْــِمــهــا ــــاري  �ــــسَ ـــــلَّ  َظ ــــاٍل  ــــيَ لَ ـــايف  ـــرَق الـــطُّ ـــُن  ـــِب ـــتَ ـــ�ـــسْ يَ ل  ـــــراً  ـــــاِئ َح

ــُه ــاَح ــبَ ــسْ ــ� ُق لـــَهـــا ِم ـــــــَ�ْ ـــــــــَد ال ــااأَْوَق َق ــرصْ ــ� ــــا ُم ــــاَه ــــــُه ُدَج فــانْــثَــنَــى َوْج

ـــَرْت ـــَج ــاً َف ــن ــْي ــِن عـــُد َح ـــَدا الـــرَّ ـــاًو�ـــسَ ـــَدق ـــِه َع ـــْي ـــَل ـــــــْزِن َع ُ �ــــــسُ امل اأَْكــــــوؤُ

ــاًل ــاِئ ـــَحـــى َم ـــاً واأَ�ـــسْ ب ْ ـــرصُ ــى � ــ�ــسَ ــتَ ــانْ ــىف ــَق ـــواَن وَقــــــْد َخـــــرَّ لَ ـــسْ ـــ� ِمـــْثـــَل نَ

ـــْد ــ�ــُس وَق ــْم ــ�ــسَّ ــــُه ال بُ ــــُذُ ــــــَدْت َتْ ــــا)1)َوَغ ــــُرَق ـــنـَــاَهـــا ُن ـــن �ـــسَ ــــُه م ــــْت ــــَف اأَحْلَ

و�صطوع  املطر  انحبا�ص  بعد  للريا�ص  امل�رضقة  ال�صورة  ا�صتكمال  يف  الطليق  وم�صى 

ر البهار العا�صق اخلائف  ر الورد وقد عاله الندى كوجنة املحبوب، ثّم �صوَّ ال�صم�ص، ف�صوَّ

من الفراق: 

ـــَدى ـــنَّ ـــوُه ال ـــُل ـــْع ـــــــاأنَّ الــــــــَوْرَد يَ ـــدى َعـــَرَقـــاوَك ـــْن ـــوِب تَ ـــبُ ـــْح َ ــــُة امل َوْجــــنَ

ــــٍع ــــاِق ــــا َعـــــــْن بَـــــَهـــــاٍر َف ـــايـَـــتَــــَفــــقَّ ـــَق ــــْطــــِوي َوَم ـــُه بـــــالـــــَوْرِد يَ ـــتَ ـــْل ِخ

ــــولــــَن َغـــــَدا ــْنَ الــــَو�ــــسُ ــــاكـــاملُـــحـــبِـّ ــــِرَق َخـــــِجـــــاًل َهــــــــذا، وَهــــــــذا َف

)1) الديوان 461.
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وعادت �صورة الغمام لتطرق خياله، فيعطيها �صورة اأكرث رونقًا وحرارة، فالغمام �صبٌّ 

ا دمعه فاأر�صله  م�صتهام �رضخ برعده اأملًا و�صكاية، وك�صف عن نريان قلبه فاأخرج الربق، واأمَّ

مدراراً ليطفئ حرقته: 

ـــبٌّ َعــِمــْيــٌد ـــاَم �ـــسَ ـــَم ـــَغ ــِتــَكــاَءَفـــــَكـــــاأَنَّ ال وا�ــسْ ُحــــْرَقــــًة  ـــِد  ْع ـــرَّ ـــال ب اأَنَّ 

وَق نَــــــاُر َجــــــَواُه  ــُل بُــــَكــــاَء)1)وَكـــــــــاأَنَّ الـــــــــُ�ُ ــْي ــسِ ــ� واحَلـــيَـــا َدْمــــُعــــُه يَ

هذه املقابلة اللطيفة توحي مبا اختزنه الطليق من م�صاعر جيَّا�صة، اأ�صبغها على الطبيعة 

التي ا�صتاأثرت بن�صيب الأ�صد من �صعره. 

ا ال�صاعر الثاين الذي يلي الطليق اأهمّية، فهو �صعيد بن حممد بن العا�صي، امل�صهور  واأمَّ

بالَبلْينة، وقد نّوع هذا ال�صاعر اأو�صافه، ومل يعِط الريا�ص والرياحني كبري عناية، بخالف 

عر، والبدر، واحلمامة،  ل بني و�صف لل�صيب، واحلروب، وال�صَّ ال�صعراء الآخرين، بل تنقَّ

واملفاوز، والنُّجوم... 

فمن جميل و�صفه ما ذكره يف و�صف العقبان التي اأظلَّْت الأبطال حني حلقت فوق 

اجلي�ص، فكاأنها الغمام وطبول احلرب رعودها، وما يرتك هذا الغمام لل�صم�ص �صوى ف�صحة 

العني يف النقاب: 

ــَهــْت ُوجِّ َحــْيــُث  ِعْقبَانُها  ُظلَِّلْت  ــاوقــد  ــوُدَه ــنُ ــَمــاِء ُج ـــْرٍ يف الــ�ــسَّ ِبــعــقــبَــاِن َط

ــا ــَه ــاأنَّ ــــسِ ك وؤو� ــــرُّ ــُم فــــوَق ال ــُه ــلُّ ــِظ ُرُعــوُدَهــاتُ بُوِل  الطُّ ــواُت  ــسْ واأَ� �َسَحاٌب 

ُفْرَجًة ــوِّ  اَل يف  ْم�ِس  ال�سَّ ِلَعْنِ  تَــزيــُدَهــا)2)َفتُْعِطي  لَْي�َس  ــْنِ  ــَع ال ــاِب  ــَق ِن َكِمْثِل 

ومن حيث املعارك يطّل املوت براأ�صه، فال�صاعر تاأّمله، فوجَدُه ل َيِرقُّ لباٍكٍ اأو خائف 

فين�رضف عنهما، بل اإّن قّوته غريبة اإذ يدبُّ بال قدم ويبط�ص بال يٍد، فال قريب اأو بعيـد بناٍج 

منه، فهو مثل الليل يدرك اجلميع: 

ـــــًة ــِه َراأَْف ــي ــس ــا� ــــاٍك ُتَ ــــوُت ل بَ ـــا َم ـــازُعوي َج ــَك  ــالِل ــِت ــَد اح ــْن ِع ــٌف  ــائ َخ ول 

)1) الديوان 449.

)2) الديوان 434.
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ــٍد  ـــال يَ ــو ِب ــُط ــ�ــسْ ـــال ِرْجـــــٍل وتَ ــــدبُّ ِب ــُعتَ ــا�ــسِ و�ــسَ َداٍن  ــَك  ــْن ِم ِبــنَــاٍج  ولــيــ�ــَس 

َمــْن ُكــلَّ  ــــْدِرُك  يُ الــلَّــيــِل  َكمثِل  ��ُع)1)َفــاأَنْــَت  َوا���صِ ُدونَ��َك  ْر����سِ  الأَ وِب�َصاُط  نَ��اأَى 

ول يغيب عن املرء اقتبا�ص ال�صاعر يف بيته الثالث قول النابغة الذبياين: 

ــــذي هـــو مــدركــي ـــك كــالــلــيــل ال ـــاإنّ ف
وا�ــســع)2) عنك  املنتاأى  اأّن  خلت  واإن 

واإن يكن املوت كالليل ممتّداً ي�صل كل مكان، فاإن ليلة الهجر طويلة حتى كاأّنها األف من 

الليايل املت�صلة، اأو اأنَّ الليل دائرة ات�صل اأّوله باآخره، فال يعرف طرفه: 

ــــــِت َواحـــــدٌة  ـــايَـــا لَــْيــلــَة الـــَهـــْجـــِر اأَنْ ـــَف اأَلْ ل  ِفـــيـــِك  ـــُر  ه ـــدَّ ال ـــَع  ـــَم َج اأَْم 

ــــــــرًة  ـــــــاَد َداِئ َـــــا الـــلَّـــيـــُل َع ــــُه َطــــْرَفــــا)3)َكـــــاأنَّ ــي لَ ــِت ــَل ــْق ـــــَرى ُم َفـــَمـــا تَ

اإذ انطوى طرفاه فبدا كالزورق  ليلة املحاق،  البدر  البلينة قوله يف  اأبدع و�صف  ومن 

الذي غرق اأ�صفله وبقي اأعاله: 

ــَطــَوى انْ ــد  َق ماِء  ال�سَّ َجــوِّ  يف  ــدُر  ــبَ ْوَرِقوال ـــــزَّ ــى َعــــاَد ِمــْثــَل ال ــتَّ ـــاُه َح ـــَرَف َط

ـَــا ـــــِت املـُـــَحــــاِق كـــاأنَّ ــــْن َتْ ــــــرَتاُه ِم ـــَرِق)))َف ـــْغ ــُه مل يَ ــ�ــسُ ــْع ــــِرَق الــكــثــُر وبَ َغ

وقوله م�صتمد من بيت ابن املعتز: 

ـــر اإلــــيــــه كـــــــزورق مــــن فــ�ــســة ـــظ ـــن عـــنـــ�)))ان ــة م ــول ــم ــه ح ــت ــل ــق ـــد اأث ق

ويف �صــورة البلينة دّقة واإي�صاح اأكرث؛ فالهالل اأ�صبه الزورق حني انطوى طرفاه، ويف 

حمل  بيته  اأنَّ  اإل  اإيجازه  فمع  املعتز؛  ابن  ا  واأمَّ منه،  جزء  وبدا  اأكرثه  اختفى  املحاق  ليلة 

اأنَّ املركب حني تزداد عليه  العنرب، ومعلوم  الزورق حمولُة  اأثقلت  اإمياًء بالأمر ذاته، فقد 

احلمولة يغو�ص يف املاء اأكرث مما لو كانت حمولته اأقل، وهذا الأمر يوحي باختفاء اأجزاء 

من الزورق. 

)1) الديوان 436.

)2) ديوان النابغة الذبياين 52.

)3) الديوان 436. 

)4) الديوان 445. 

)5) ديوان ابن املعتز105/2.
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ومن اأو�صاف البلينة اأي�صًا: ذكره احلمامة يف �صعر عار�ص به الرمادي ويحيى بن هذيل 

يف و�صفهما لبكاء احلمامة، ومل يكتِف باملعار�صة بل ناق�صهما فيما ذهبا اإليه من تربير بكاء 

رت الدموع  احلمامة، فراأى بكاءها اإمنا هو طرب وغناء، ولو كانت �صادقة يف البكاء لتحدَّ

من عينيها: 

ـَــــا ـــَل واإنَّ ـــِديْ ـــَه ـــَكـــِت ال ـــًة بَ ـــاَم ـــَم اأََراِكاأَح ــِن  ُغــ�ــسْ َفــــْوَق  ــْت  ــنَّ ــَغ َف َطـــِربـَــْت 

ــٍد ــالِئ َق َذاُت  ــِف  ــِويْ ــْف ــتَّ ال ــوقــة  ـــالِكَمــْعــ�ــسُ ـــسْ � ـــِن الأَ ــْت َجـــواهـــُرَهـــا َع ــيَ ــِن َغ

بََكى ــٍج  �ــسَ وُكـــلُّ  ٍن  ُغ�سْ َعــَلــى  ــاَحــْت  ـــاِكنَ ـــبَ ــــال َدْمــــــٍع َفــلــْيــ�ــسَ ِب يَـــومـــاً ِب

�ِسجيًَّة وُكـــْنـــِت  ــًة  ــاِدق ــسَ � ُكــْنــِت  ــو  ــاِك)1)ل ــَك ــِك ِحــْن َجــدَّ بُ ــوُع ـــادْت ُدم َج

ها نبت النَّمام، فكاأن  وللنجوم حّظ طيب يف �صعره، ف�صبَّه النجوم برو�صة الرنج�ص يحفُّ

يتقاذفهن بحر متالطم  النجوم يواقيت  الكواكب منارات حماطة بالظالم، وكاأّن �صغرى 

الأمواج: 

نَْرِج�ٍس ــُة  ــسَ َرْو� ــِن  احُلــ�ــسْ يِف  ـــاِمَوَكــاأنَّــهــا  ـــمَّ ـــنَّ ال ـــــَن  ِم َرْو�ـــــــسٍ  يِف  ــــرَتُّ  ــــْف تَ

ــٌل ــاِك ــيَ ــــــُ�ُوِج َه ـــى ال ـــَل ــــا اأَْع َ ــــاأَنَّ ـــِح الإِْظـــــــــاَلِموَك ـــاِب ـــسَ ـــ� ــــٌة ِبَ ــــوَف ــــُف َمْ

ــوِم يـَــَواِقـــٌت ــُج ــنُّ ــَرى ال ــْغ ــسُ ـَـــا � ــــاِم)2)َوَكــــاأَنَّ ــنَّ ُعـــبَـــاُب بَــْحــٍر َط ــه يَـــْجـــِري ِب

ومع اأّن بيئة الأندل�ص مل تكن �صحراوية باملعنى املاألوف لدى النا�ص؛ فاإن و�صف ال�صحراء 

�صاع بني ال�صعراء، ويتلم�ص املرء مثاله بني املروانيني يف �صعر �صعيد البلينة، فقد قطع مفازة 

عن  ف�صاًل  اأنفا�صهم-  كتم  اإىل  الركب  منها  اخلوف  دعا  اإذ  احلالك،  الظالم  و�صط  خميفة 

ا الأ�صداء فمتبعرثة يف ف�صائها املمتد  اأ�صواتهم- حذر الغادرين اأو الوحو�ص املفرت�صة، واأمَّ

الوا�صع، واأّما الرياح فقد مّلت وتعبت من الهبوب يف هذه املفازة العظيمة: 

ــاَطــَهــا ــُت بـَـ�ــسَ ــطــْع ــٍة َق ــَك ــِل ــْه ـــــُربَّ ُم ـــِب اأْدَهــــُمَولَ ـــوان ــَودُّ اَل ـلــْيــُل ُمــ�ــسْ والَـّ

َرْكبََها ــُع  ــنَ مَيْ ـــوُف  اخَل ِحي  يُ�سْ يَتَكلُموايَــْهــَمــاُء  اأو  ـــَواَت  ـــسْ الأَ� يـُـْعــِلــنـُـوا  اأَْن 

)1) الديوان 439.

)2) الديوان 440.
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ــا ــَه ــاِت ــبَ ــِن َج ـــــَداُء يف  الأَ�ـــــسْ ــــا  ــــاأنَّ تـَـتَــَلــْعــثَــُمَوَك ــَدْت  �ــسَ اإذا  ــالِم  الــظَّ َتْـــَت 

َجــَرْت اإذا  يَــاُح  الــرِّ ِبــَهــا  ــلُّ  ــَظ تَ ـــْرٌق  ُم)1)َخ ــاأَ وتَــ�ــسْ تَِكلُّ  انْــَخــَرَقــْت  َحْيثُما  ِمــن 

بن  علي  احل�صن  اأبو  فهو  الطبيعة؛  ومظاهر  بالو�صف  عنوا  الذين  ال�صعراء  ثالث  ا  واأمَّ

ُلبَّال، الذي عمد اإىل و�صف الكثري من بيئته؛ من مثل التني القوطي اإذ ا�صتدار وطاب جناه، 

ف�صبَّهه بنهود العذارى: 

َحى  ال�سُّ َرْونَــق  يف  الُقوِطيِّ  َجنَى  ــاأنَّ  ــــاِتَك ــــَوَرَق ــُه َراَحــــــُة ال ــْت ــَل ــَم ـــــْد َح َوَق

َها َمَقرِّ َعــن  ــْت  ــِزَح ُزْح ـــَذاَرى  َع نُــُهــوُد 
واحَلــَلــَمــاِت)2) الأَْطــــَراِف  على  َفَقاَمْت 

التي و�صف  اأبياته  فعادت يف  اأحلَّت عليه،  العذارى  بنهود  التني وقرنها  ولعّل �صورة 

فيها منتزه اإجانة الذي زاره وقت الربيع، فراأى �صواقي مياه تتالألأ فيها احل�صى، وتبتلُّ منها 

الرمال، فتخرج رائحة ذكية ُتغني عن العنرب والعطر الهندّي. ومن روائعه اأي�صًا هذا التني 

ال�صهي، وقباب ال�رضانق امل�صنوعة من احلرير: 

ـــٌة َكــْيــَفــمــا اْغـــتـَــَدْت  ـــانَ ــذا اإِّج ــبَّ ـــا َح ــْرِاأي ــسِ ــ� َع ــــــاَن  َزَم اأو  ــــٍع  ــــْي َرِب َزَمــــــان 

ًى  َح�سَ َعــَلــى  كــالــلُّــَجــْنِ  ـــاٍء  َم ــــــــرَّ نَـــِثـــْرَِمــَذاِنــُب  ــــٍب اأََغ ــــْق ـــــــُدرٍّ ِبــــال ثَ َك

ِعــْطــُفــُه ِبـــاملـَــاِء  ابْــتَــلَّ  َمــا  اإَذا  ـــــٍل  َوَذُروِرَوَرْم َعــــْنــــَ�ٍ  ــــْن  َع ــــِه  ِب َغــِنــْيــنَــا 

ــا َقـــاَمـــْت عــلــى َحــَلــَمــاِتــَهــا  ــَم ــُدوِرَوِتـــــْنٍ َك ْنِ َفـــْوَق �ــسُ ــــزِّ ــوُد َعــــَذارى ال ــُه نُ

ــٌس ــ� ــَراِئ ــــزِّ فــيــَهــا َع ـــاَب اخَل ـــبَ ـــــاأَنَّ ِق ـــِر)3)َك ـــِريْ ـــَح ــٍة ِب ــس ــُرو� ــْف ٍر َم ُ ــى �ـــــرصُ ــَل َع

تقّو�ص  فراأى يف  الكرب وانحناء اجل�صد،  ت�صبيهاته و�صوره: و�صفه حالة  ومن طرائف 

ظهره، وابي�صا�ص �صعره؛ ن�صف دائرة مت�صي على الأر�ص، اأو قو�صًا بال وتر: 

ـــَ�ٍ  ــن ِك ــُم ع ــس ــ� ــي اِل ــنِّ ــَس م � ــوَّ ــق ّـــا تَ َعِرمل ال�سَّ ِمــن  ُمــ�ــســَوّداً  َكــاَن  ــا  َم وابْــيـَـ�ــسَّ 

ــُف َداِئــــَرٍة  ـــاأنِّ ِنــ�ــسْ ــي َك ــ�ــسِ َوتـَـِر)))َجــْعــلــُت اأَْم ِبال  َقو�ٌس  اأو  الأَْر�ــسِ  َعَلى  ي  مَتْ�سِ

)1) الديوان 442.

)2) الديوان 582.

)3) الديوان 585.

)4) الديوان 586.
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ُلبَّال طوياًل حتى عدل عن �صورة القو�ص بال وتر، فاأ�صاف الوتر، بعد  ومل يلبث ابن 

ا�صتخدامه للع�صا يف امل�صي: 

ــُب والـــِكـــَ�ُ  ــْي ــسِ ــ� َ ـــِري امل ـــْه �ـــسَ َظ ـــوَّ ـــُه ِعــــَ�َُق ـــلُّ ْهـــــُر يَــــا َعــــْمــــُرو ُك والـــــدَّ

ــي  ــِع ـــا تَــــــِدبُّ َم َكــــاأَنَّــــِنــــي والـــَعـــ�ـــسَ
ـــــُر)1) ــــِدي َوتَ ــا وِهـــي يف يَ ــَه َقـــو�ـــٌس ل

ُلبَّال يف و�صف الكانون و�صف طريف، فقد راأى الفحم يذكي النار، فقرنها  ولبن 

بخدِّ املحبوب اإذا ما اأطلَّ من فوقه العذار: 

ــــاُر  نَ ـــاُه  ـــسَ ـــ� َح ـــــــْت يف  َذَك ــــْحــــٌم  ــــاُرَف ــــنَ ــــلَّ ــــٌك وُج ــــ�ــــسْ ــــُت ِم ــــْل ــــُق َف

ــا  َـّ مَل َهــــويْــــُت  َقـــــْد  َمـــــْن  َخـــــدُّ  اأََطــــــــلَّ ِمـــــْن َفــــوِقــــِه الـــــِعـــــذاُر)2)اأو 

واأكرث ابن ُلبَّال الو�صف يف اجلمادات مما حوله؛ كاملحربة، واجللمني )املق�ّص)، والقلم، 

فمن قوله يف حمربة عّناب حمالة بف�صة: 

ـــٌة  ـــَم ـــَج ـــْل ــــاَلِل ُم ــــِه ــــال ـــٌة ب ـــل ـــَع ـــْن ــِقُم ــَف ــسَّ ــ� ـــــٌة مــــَن ال ـــــُدولَ ِ جَمْ بـــالـــنَّـــ�ـــرصْ

يِف  ــــــَع  مَتَــــــيَّ ِحــــــْ�َُهــــــا  َــــــا  ــِقكــــــاأَنَّ ــسَ ــ� ــَغ ــــْن ال ـــاًل ِم ـــاِئ ــا �ـــسَ ــه ــِت ــسَ ــْر� ُف

ــا ــَه ــهــتَ ــْيِ ــِب ــسَ ــــــِرْد � ــــَت َمـــْهـــَمـــا تُ ــــاأَنْ ف
الأُُفــــــِق)3) اإِىل  ــْر  ــُظ ــانْ ف َحــــاٍل  ـــلِّ  ُك يف 

واأّما و�صفه للجلمني فجاء بديعًا؛ اإذ قرن اجتماع ال�صفرتني بالعناق من غري تهمة احلّب، 

فاجتماعهما قائم للتفريق والقطيعة: 

ــٍق  ــ�ــسْ ــِع ـــْنِ َمــــا اتُّـــهـــَمـــا ب ـــَق ـــِن ـــتَ ـــْع ـــاِقوُم ـــنَ ـــِت واْع ـــمٍّ  ِبـــ�ـــسَ ـــا  ـــَف ُو�ـــسِ واإن 

ــنــًى  ــا ملـَـْع ــَع ــَم ــتَ ـــَراِق)))لَــَعــْمــُر اأِبـــْيـــَك مــا اْج ـــِف ــَوى َمــْعــنَــى الــَقــِطــْيــَعــِة وال ــسِ �

ر الّدّر منها، وير�صم خّطًا جمياًل مزخرفًا  وحني ذكر القلم راأى فيه فم حيَّة رقطاء يتحدَّ

كجمال الريا�ص ال�صاحر: 

)1) الديوان 589. 

)2) الديوان 588.

)3) الديوان 592. 

)4) الديوان 592.
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ِه  ِبَكفِّ ــــَرَاِع  ال ــْمــُر  �ــسُ ــَطــَربَــْت  ا�ــسْ اأَْرَقـــــِماإذا  ـــِم  َف ِمـــن  ــطُّ  ــَح ــْن تَ ُدَرراً  تـَـــَرى 

ها  َخدِّ ْحِن  �سَ َعَلى  لــَقــْت  اأَ َكما  املُنَْمنَِم)1)َوَخــّطــاً  يا�ِس  الرِّ َو�ْسَي  بَا  الرُّ َعرو�ُس 

ولبد من التنويه بو�صف مروايّن لفت، �صواء يف فنّيته اأو يف مو�صـوعه وجّدته، فمن 

الأو�صاف اجليدة التي اأعطت معنى طريفًا قول ال�رضيف الأ�صم يف حجر، حني حتّداه 

ُك ب�صاعريته، فقال:  بع�ص من يعرفه، وي�صكِّ

َفا  ال�سَّ يَاِب�ِس  ِمــْن  الَكفِّ  ِمــلُء  اَء  مَّ بَِخيِلَو�سَ ـــفَّ  وَك ــوٍب  ــبُ َمْ ــَب  ــْل َق ــْت  ــَك َح

ًل  ـــــدَّ ـــرَّ جُمَ ـــَخ ِقيِل َرَمــــْيــــُت ِبـــَهـــا ِقـــــْرِن َف �سَ ــْفــَرتــْنِ  الــ�ــسَّ ــي  ِبـَـا�ــسِ َكــَعــْهــِدي 

ــا َ ــاإنَّ ف ــالَح  ــسِّ ــ� ال ــُس  ــا� ــنَّ ال َعـــــِدَم  ــيــِل)2)اإذا  ــِب ـــوٌد ِبــُكــلِّ �ــسَ ـــْوُج ــَي َم ــالِح ــسِ �

فاحلجر ال�صلد ميالأ الكف، ولكنه �صبيه بقلب حمبوب اأو كفِّ بخيٍل، وملَّا رمى به قرينه 

به؛ ف�صالحه  يقاتلون  النا�ص �صالحًا  فاإن مل يجد  ال�رضاب،  ال�صيف يف  �صقط �رضيعًا كفعل 

متناثر يف كل مكان. 

َحر؛ فكان ح�صنًا، فيه ملحة  واأّما قول ال�صاعر يف زلباين كان يقلي الزلبية يف وقت ال�صَّ

اإىل مهنة �صاعت يف ذاك الع�رض: 

ـــِحـــراً ُمـــ�ـــسْ ِل  ــــــَدا  بَ ـــاٌح  ـــفَّ ـــسَ � ــِههلِل  ــِن ــْي ــِم ــيَ ــا ِب ــيَ ــم ــْي ــِك ـــَم ال ـــْل ــــاَد ِع ــــاأََف َف

ــي ــِظ ــَواح ــَل ِه ِب ـــــدِّ ــَة َخ ــسَّ ــ� ــــْبــــُت ِف ــِه)3)َذهَّ ــِن ــجــي ــَع ـــــاُرُه ِب ــُل نَ ــَع ــْف ــــــَذاَك تَ وَك

الطبيعة  و�صف  من  متاأخرة  مراحل  يف  املروايّن  الو�صف  انتقال  النظر  يلفت  ومّما 

اأ�صياء و�صيعة يف ذاتها كالبعو�ص اأو البيوت  وجمالها، اأو اجلوامد وجاللها، اإىل و�صف 

املتداعية. بيد اأنَّ الأمر مل يتجاوز ال�صاعر اأبا طالب، الذي و�صف البعو�ص وبيته املتهالك 

يف قطعتني، فقد ا�صتثارته البعو�ص حني اأكرثن من الوقوع عليه، وكاأنَّهن يف حفلة �صمر، 

اإذ اتخذن عروق ج�صده اأوتاراً، وجعلن جلده ربابًا، وبنت املغنيات: 

)1) الديوان 596.

)2) الديوان 574.

)3) الديوان 575. 
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ــــــي نُــــْهــــَزًة ـــَن َدِم ـــْل ـــَع ـــسٌ َج ـــو� ـــُع ـــاْنبَ وٍب ِحـــ�ـــسَ ـــــ�ـــــرصُ ـــنـــي ِب ـــنَ ـــْي وَغـــنَّ

ـــــَي اأَْوتَـــــــاُرُهـــــــنَّ ـــــروِق ـــــــــاأَنَّ ُع ـــــاٌب وُهــــنَّ الــِقــيَــاْن)1)َك ــِمــي َربَ وِجــ�ــسْ

َعة هذا املنزل؛ فهو بيت ل موؤن�ص فيه ول فر�ص  ويدلُّ انت�صار البعو�ص يف منزله على �صَ

ول ماء، ولي�ص فيه �صيء من مظاهر النعمة، بل لعّله يكون مثل فتحة يف جدار تنام فيها حّية 

و�صط الظالم: 

ــٍت ل اأَنَــْيــ�ــَس بــِه ــْي ــبَ ــاُء ِب ــَق ــبَ ــَف ال ــْي ـــُر�ـــسَُك ُف ول  ـــــاُء  َم ول  ِوَطـــــــاٌء  ول 

ثُــِقــبَــْت ـــٍط  ـــائ َح ٌة يف  ــــــوَّ ُك َكـــــاأَنَّـــــُه 
َحنَ�ُس)2) َجْوَفها  ــاأوي  يَ الليِل  ظلمِة  يف 

ْلَب عدد من العاّمة،  وبعيداً عن هذه املو�صوعات املبتذلة كان قا�صم بن حممد حا�رضاً �صَ

هم �صكرى مالت الن�صوة بروؤو�صهم، وراأى اأج�صادهم امل�رضجة بالدماء كاأنها فرع  فاأح�صَّ

نخلة مال به حمله: 

ـَــا ـــِة الـــبُـــيُـــوِت َكـــاأنَّ ْفـــِنـــيَ
ـــاأَ ـــى ِب َع ْ ـــرصَ ــُمــوِل� ــالُف �ــسَ ــسُ ــولَــهــُم � ــُق ــَمــَلــْت ُع �ــسَ

ــا ــوِرَه ــُح ــنُ ــــا ِب ــــاَءَه ـــــاأنَّ ِدَم ُجـــثَـــٌث َك
نـَــِخـــيـــِل)3) ـــِع  ي ِ ـــرصَ ـــٍو يف � ـــْن ِق ـــرُّ  ـــَم ُمْ

وملحمد بن عبد امللك و�صف جميل يف ال�صنوبر اإذ عّده ح�صنًا حماطًا باأ�صوار منيعة، 

ومع ذلك فهو خفيف لإرهاب الأعداء، ونقي�ص ملقب�ص ال�صيف يف �صكله: 

ــــٌن ِحــــ�ــــسْ ــــنَــــوبَــــَر  الــــ�ــــسَّ لـَـــــــديــــــــِه ِحـــــــــــــــْرٌز وبـَــــــا�ـــــــسُاإنَّ 

ــــــْن اأَْجــــــــــِل اإْرَهـــــــا ـــــُه ِم ــــــسُاأْخـــــَفـــــْت ــــــَرا� ِت ـــــــــــــَداُه  َع َمــــــــْن  ِب 

ـــــــدٌّ ـَــــــــــــا هــــــــــو �ـــــــسِ )))كـــــــــــــاأنَّ
ـــــــسِ ـــــــا� ئَ ـــــــرِّ ـــــــا حــــــــــــَواُه ال َّ مل

وللوقوف على مكانة الطبيعة عند الأندل�صيني اأعر�ص مناذج لبع�ص �صعرائهم املفلقني؛ 

والورود  الزهور  اأنواع  �صتَّى  م�صلمة  بن  عامر  اأبو  الوزير  ح�صد  لطيفة  ق�صيدة  ففي 

والرياحني: 

)1) الديوان 525.

)2) الديوان 524.

)3) الديوان 509.

)4) الديوان 474.
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ـــــــة ق ـــــــ�ـــــــرصْ ـــــىورو�ــــــــــــســــــــــــة ُم ـــــن ـــــت بــــــــكــــــــلِّ نُـــــــــــــــور جُمْ

ــــــر ــــــاه ـــــــــار بَ ـــــــــَه ـــنـــىفـــــيـــــهـــــا ب ونَـــــْرجـــــ�ـــــس يـــ�ـــســـكـــو الـــ�ـــسَّ

ـــــــاويــــــا�ــــــســــــمــــــن اأْر�ـــــــــســـــــــه ـــــــلـــــــون ـــــــــــــــــــــــــــــوره ت ون

ــــــ ـــــــــرصاً ول ـــــــــ� ـــــيـــــل ُمْ ـــــلَّ ــــنـــــاكـــــال ــــــوم زيِـّ ــــــج ــــــنُّ ــــــال ــــــــن ب ك

ــــــــــــــُه نـــــيـــــلـــــوفـــــر ــــــــــــــول رنـَــــــاوَح اإْن  َراٍن  ـــــة  ـــــن ـــــْت ِف

ـــِه ـــم ـــس ـــا� ـــــــــــسٌ ك ـــاوالآ�ـــــــــــــــسُ اآ� ـــن ـــس ـــــــــــــْد حـــ� بــــــــــنــــــــــوِرِه َق

ــــــــر ــــــــواه ــــــــــره َج ــــــــــوي ــــــــــْن ـــىتَ ـــن ـــت ـــق ــــــــن غــــــــــِر بـــــحـــــر ت م

ــــ ـــف ـــن ـــب ــــا ال ــــه ــــي ـــج الــــــنــــــِدْي الـــغـــ�ـــسّ الــنــىوقـــــــــد بـــــــــدا ف ـــس �

ـــــــارف ـــــــط ــــــــــــــه م ــــــــــــــس ـــــى)1)واأر� ـــــن ـــــامل ـــــا ب ـــــن ـــــت خـــــ�ـــــرص اأت

ولول اأن هذا ال�صعر كان مقدمة لغر�ص اآخر هو املدح؛ لتو�صع ال�صاعر يف و�صفه، واأتى 

على كثري من مظاهر الطبيعة حوله. 

ول ي�صح للمرء اإْن ذكر الطبيعة يف الأندل�ص؛ اأن يعر�ص �صفحًا عن �صعر ابن خفاجة 

امل�صتهام بجمال بالده، املدون ملجايل ح�صنها، فقد قال يف اأراكة: 

ــا ــن ــوَق ــاًء َف ــم ــسَ ـــت � بَ َ ـــرصَ ـــوؤو�ـــسِ تُــــداُرَواأَراَكـــــــــٍة � ـــُك ـــــــالُك ال تَــنــدى َواأَف

ُة َجـــــدَوٍل ــــــرَّ ـــت ِبـــَدوَحـــِتـــهـــا جَمَ ــــــَ�َت َعـــَلـــيـــِه ُنـــوَمـــهـــا الأَزهـــــــاُرَحـــفَّ نَ

ــــــدَوَل مــاِئــهــا ـــــــاأَنَّ َج ـــا َوَك ـــه ـــاأَنَّ ـــدَّ ِبـــَخـــ�ـــرِصهـــا ُزنّـــــاُرَوَك ـــسُ َحــ�ــســنــاُء �

ــٍة ــداَم ُم َعــرو�ــَس  ــهــا  ِب الـــُزجـــاُج  ـــثـــاُرَزفَّ  ُتـــلـــى َونـُـــــــــّواُر الـــُغـــ�ـــســـوِن ِن

ِبها ـــلٌّ  ِظ الــُدجــى  ــُح  ــن ِج ـــٍة  َرو�ـــسَ ــــــوراً ِبــهــا الأَنـــــــواُريف  ـــَمـــت نَ ـــ�ـــسَّ َوَتَ

ــــّزاُز ل ــــبَ ـــُه ال ُ َو�ـــســـيَ ــُه الـــَعـــّطـــاُرَغـــنّـــاَء يَــنــ�ــرصُ ــَك ــس ــ� ـــُق ِم ـــتُ ـــف ــهــا َويَ ــي ف

ــَح الــنَــدى ـــد نَــ�ــسَ ــاُء ِبــهــا َوَق ــن ــِغ ـــاَم ال ـــّواُر)2)ق ـــنُ ــَظ ال ــَق ــي ــتَ ــس َوجــــَه الــــَ�ى َوِا�

واأّما ابن هانئ فقد اأغرب يف و�صف زهرة الرمان: 

)1) البديع يف ف�صل الربيع 44. 

)2) ديوان ابن خفاجة 119.
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ِ ــرصْ ــ� ــنَّ ــاِب ال ــب ــس ــ� ِوبـــنـــِت اأيْــــــٍك كــال ـــرصْ ـــ� ـــوِن اخُل ـــ�ـــسُ ـــُغ ــــَن ال ـــهـــا ب كـــاأنّ

ــْقــِر �ــسَ ــــاُن  ــــن َج اأو  بـــــاٍز  ــــاُن  ــــن قــــد خـــّلـــَفـــْتـــه لَــــــْقــــــَوٌة بــــَوْكــــرَج

ـــحـــِر جمركـــــاأّنـــــا جمَّـــــــْت دمـــــــاً مـــــْن نَ ـــن  م ــــٍة  ــــْرب تُ يف  ـــاأْت  ـــ�ـــس ن اأو 

ــٍر ــْم خ مـــن  ــــْدَوٍل  ــــَج ب َرِويَـــــــْت  الدهراأو  َْف  �ــــرصَ ــُر  ــده ال عنها  كــفَّ  ــو  ل

ــدِر ــ�ــسَ ــِد فـــوَق ال ــْه ــنَّ ــــاءْت بــثــل ال ـــاِت احُلــمــرج ـــث ـــلِّ ـــِل ال ـــن مـــث ـــفـــرتُّ ع ت

الــهــجــِر)1) بعد  الــو�ــســل  طعم  مثل  يف 

ويف هذه الإمياءة ل�صعر الطبيعة عند الأندل�صيني تدليل على مبلغ حفاوتهم بهذا الغر�ص، 

يف  ال�صعراء  باروا   - الأندل�صي  املجتمع  من  جزء  وهم   - املروانيني  اأنَّ  فيه  �صك  ل  ومما 

وا اأحيانًا عن بلوغ مدى ال�صعراء املفلقني؛ فاإنهم  حّبهم ملجتمعهم وبيئتهم، وهم واإن ق�رضَّ

�صموا اإىل مرتبة رفيعة، فعرّبوا عن مكنوناتهم تعبرياً لطيفًا، اإذ اأ�صبغوها على الكائنات يف 

م�صاعر  فيتبادلون  الطبيعة،  هذه  جمال  مع  متفاعاًل  ناب�صًا  حّيًا  �صعرهم  فكان  طبيعتهم، 

اأحايني  الفرح حينًا، والأمل واحلزن  توحد جميل، يجمعه  والفراق يف  وال�صكوى  احلب 

اأخرى. 

)1) ديوان حممد بن هانئ الأندل�صي 154. 
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رابعاً: الرثاء: 

والعزاء.  ها -  اأهمُّ والتاأبني - وهو  الندب،  األوان:  ثالثة  العرب  الرثاء عند  فن  عرف 

يف  الأمر  هذا  ياأتي  ما  وغالبًا  فيعددها،  الفقيد،  ملناقب  يعر�ص  اأنه  التاأبني  اأهمية  ومبعث 

ق�صائد الرثاء، وخرج بع�صهم اإىل اأنَّ التاأبني واملدح يلتحمان يف غر�ص الثناء على �صخ�ص، 

 .
(1(

ول يف�صلهما اإّل خيط دقيق؛ هو اأّن الأّول ُيقال يف املّيت، والثاين ين�صد يف احليِّ

اآبائهم  دماء  حملوا  الذين  املروانيني،  من  الأندل�ص  اإىل  الداخلون  الفن  هذا  وواكب 

التفكري  عن  امل�صافة  ُبعد  يثنهم  ومل  الفاجعة،  مرارة  ال�صنون  تن�صهم  فلم  حاّرة،  واأحبتهم 

بالثاأر والنتقام، فهذا عبد امللك بن ب�رض ل تربح خمّيلته �صورة والده حني وقع �رضيعًا مع 

اأهله، فرتكتهم اخليل جمندلني يف اأر�ص املعركة، تعبث بهم الريح فتتجاذب الرمال فوقهم، 

فما اأجناهم من املوت املال اأو الكرثة اأو الن�صب الرفيع، فوالده اأموي من ن�صل مروان بن 

احلكم، وقد عا�ص عزيزاً ذا ملك وجاه واأبهة، فلم ي�صفع ذاك له حني اختاره املوت ُطعمًا 

للطيور اجلارحة: 

ـــٍد ــاً ِمـــن َوال ع ــرصْ ــ� ــى َم ــُت اأَنْــ�ــسَ ــسْ ــ� ــــــمٍّ مــْفــتَــَقــْدلَ ـــٍم وَع ـــْخ ـــسَ ـــٍد � ـــيِّ ـــسَ �

ٍك ُمـــــْعـــــرَتَ يف  اخَلـــــْيـــــُل  ــــــُه  ـــــْدَغــــــادرتْ وَج َزاٍك  واأٍب  ــــــمٍّ  َع ـــــــْنَ  بَ

ــَحــى ــه بــالــ�ــسُّ ــْي ــَل ـــُح َع ي ـــرِّ ــهــُك ال ــسْ ــ� ــــــــْدتَ ـــــُر الأبَ ـــــسِ ـــــا� ـــيـــه اأَع وتُـــعـــفِّ

ــمــا �ــسَ اإْذ  ـــه  ـــْن َع املَـــــــْوَت  يـَــــــُردَّ  ـــــــَدْدمل  ـــــــاٍل وَع ُة َم ـــــــــْ�َ ـــــَوُه َك ـــــْح نَ

ــــُه ُعـــْلـــيَـــا َمـــَعـــْداأَُمـــــــــــــويٌّ َحـــــَكـــــِمـــــيٌّ َعـــــرَفـــــْت ــــْورُة املـَـــْجــــِد ل ــــسَ �

دونَـــــُه ــــزاً  عــــزي ُمـــلـــٍك  ــْدعـــا�ـــس يف  ــسَ � ــرَّ ــــــواُب ال ُحـــُجـــُب املـُــلـــِك واأب

ـــا، فــــثَــــَوى ـــاي ـــن ـــامل ــْد)2)فــــانـْـــتـَـــحــــْتــــُه ب ــسَ ــ� ــلــوَب اَل ــْرِ َمــ�ــسْ ــطَّ ِلــَعــوايِف ال

والعرب كانت تاأنف اأن ترثي القتلى يف احلروب، ذاك لزعمهم باأنهم ما دخلوا املعارك 

)1) الأدب العربي يف الأندل�ص ، عتيق 194.

)2) الديوان 389. 
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اإّل لُيْقتلوا، واإمنا ترثي من مات حتف اأنفه، اأو ُقِتل ِغيلًة يف غارة اأو �صلب وما �صابه هذا. 

وبالرغم مما قيل فاإّن ال�صاعر رثى اأباه و اأهله القتلى يف معركة فا�صلة يف التاريخ الإ�صالمي؛ 

�صاعراً  امللك  عبد  عدِّ  اإىل  �صلبي  �صعد  الدكتور  وذهب   ،
(1(

للعبا�صيني العراق  بها  دانت 

مطبوعًا، و�صعره هذا موؤ�ص�صًا لفن رثاء املمالك فقال: »ويعدُّ ال�صاعر - بهذا الن�ص - من 

املطبوعني، وهو �صورة  ال�صعراء  اإىل درجة  ب�صعرهم  الذين و�صلوا  القليلني  احلكام  طبقة 

الن�ص  هذا  نعدُّ  ولذلك  حماكاته.  حماوًل  اأمامه  الأندل�صي  و�صعه  الذي  امل�رضقي  للنموذج 

خطوة بداأ بها فن رثاء املمالك الزائلة بالأندل�ص، فلم يرِث ال�صاعر والده فح�صب بل رثى 

 .
(2(

معه امللك العزيز، وحجب امللك«

اإذ  ومّما مّيز الق�صيدة ال�صابقة الإحلاح على التاأبني والت�صرب والتجلد يف هذه الفاجعة، 

اختفت اآثار التفجع والتح�رض منها، وما ُوِجد هذا الأمر اإّل يف �صعر املطرِّف بن حممد حني 

رثى اأخاه عبد الرحمن الذي باغتته املنية، وم�صى ُمْعَتَبطًا يف حياة اأبيه، فهذا الأخ الفا�صل 

ذو مكانة بارزة بني اإخوانه، وكثرياً ما األهم ال�صاعر بِفعاله، في�صبح ال�صعر للمطرِّف والفعل 

لعبد الرحمن، وغدا بفقده هو امليت ل اأخاه، ف�صار حريًّا بالندب والتح�رض عليه، اإذ اإنَّ 

 يف �صمريه، وهو الهالك بعده: 
ٌّ

اأخاه حي

حــــــَمــــــِن َمــــا ـــْكيـَــــــا َعـــــــاِبـــــــَد الــــــرَّ ـــل ـــبُ ـــسُ ــــا � ــــنَ ــــي ـــــــــَح ِف اأَْو�ـــــــــسَ

ــــْعــــِري اأَبَــــــــــداً  ـــــَت �ــــسِ ـــــْظ ـــــَق ــــْكاأيْ لَ والــــِفــــْعــــُل  ِل  ـــــالـــــَقـــــْوُل  َف

... ُة  ــــــرصْ ــــــ� واحل ـــْكــــُل  الــــثُـّ ................................)3)َمــــــا 

ـــًى ـــت ـــــَت َف ـــــْل ـــــج ــــــا َمـــــــــوُت اأَع يَ
ــــْك))) ــــَجــــَل اأَْع ِقــــْدمــــاً  ْوِع  الـــــــرَّ يِف 

)1) انظر الكامل يف التاريخ 396/4.

)2) الأ�صول الفنّية لل�صعر الأندل�صي 158. 

)3) بيا�ص يف الأ�صل. وقد توقع حمقق احللة اأن يكون متام البيت: ما الثكل واحل�رضة ]يل الثكل واحل�رضة لك[. وخالف 

الدكتور الداية هذه الرواية وتوقعها هكذا: الثكل واحل�رضة ]يل ما الثكل واحل�رضة لك[. انظر حا�صيته على القطعة يف 

كتاب احلدائق واجلنان 124. 

)4) الديوان 326.
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هذه  يف  باديان  الفقد  واأمل  احل�رضة  فاإن  الثالث؛  البيت  تتمة  يف  اأمر  من  يكن  ومهما 

الأبيات، وهو اأمر مل يظهر يف اأبياته التي عاود فيها رثاء اأخيه عبد الرحمن، فجاءت باهتة 

مقدار  اإظهار  عن  عاجزة  كلماته  وقفت  التعبري خانه حني  ولعل  الفقد،  ل حتمل حرارة 

بال�صالم  له  التاأبني والت�صرب، داعيًا  اإىل  اأن نف�صه �صكنت وحزنه قد فرَت، فخرج  اأو  حزنه، 

وال�صكينة يف مثواه: 

بََحْت اأَ�سْ النَّا�ُس  ــِرع  مُيْ مَل  اإِْن  ــاَن  َك ـــُعاأٌَخ  ـــَراِب ـــــَي َم ــِس، َوْه ــا� ــنَّ ــل ـــُه ل ـــبُ ـــَواِه َم

ــن ُكــلِّ َجــاِنــٍب ــرٌ َعــَلــْيــَك احُلـــْزُن ِم ــِث ناِئُعَك ال�سَّ ــَك  ــْي َراحــت ــن  ِم ـــُ�ْت  َك َكــَمــا 

ــُه لَ الـــنَّـــدى  اإنَّ  اهلِل  ـــاَلُم  �ـــسَ ــَك  ــْي ــَل ــاِئــُع)1)َع �ــسَ ــَدَك  ــْع بَ عَي  ال�سَّ َواإِنَّ  َزواٌل 

ت اأجمل ما قاله املروانّيون يف الرثاء، فال�صاعر  ولعمر بن اأحمد ق�صيدة يف رثاء والده ُعدَّ

قد تهاوى اأمام رحيل والده اإذ فا�صت العيون وانهمرت الدموع غزيرة، وانهدَّ بناء املعايل، 

ه عمر اإىل قرب اأبيه فطلب له ال�صقيا، وطلب اإليه  ق بكاًء لنعيم رفل به بالأم�ص، ثم توجَّ فتحرَّ

ا�صتقبال كرمي نف�صًا ويداً، اإذ كان �صاحب عطاء ل ينقطع، وعيون ل تنام يف عبادة اهلل، فهو 

الذاكر ال�صائم القائم العابد، وما بكاوؤه اإل لق�صوة امل�صاب وحرارة الفقد، فبات كئيبًا ل 

ي�رضُه �صيء، ول جُتْزعه م�صيبة مهما كربت، وختم بدعاء من مفجوع َيْرقب املوت: 

ـــُع ـــْدَم ــلُّ الــُعــيُــوُن َوتَ ــَه ــْن ــُعِلـــَفـــْقـــِدَك تَ ـــاِل َوتَــْخــ�ــسَ ــــــاُن املـَــَع َوتَــْنــَهــدُّ اأَْرَك

اِحكاً �سَ ِبالأَْم�ِس  َكــاَن  َقــْد  َمــْن  ـــُعَويـُـْعــِوُل  ـــْرتَ يَ نـُــْعـــمـــاَك  ــــلِّ  ِظ يِف  ــِه  ــِت ــَل ــْف ــَغ ِل

ِج�ْسَمُه ــمَّ  �ــسَ ـــذي  الَّ ــْ�ُ  ــَق ال ــا  ــه اأَيُّ ــــِرُعاأَل  ـــــــَواِء َهـــتَّـــاُن مُمْ ـــَن الأَنْ ــاَك ِم ــَق ــسَ �

ــــاً َوَرْحـــَمـــًة ــى َكــِرميــاً ِفــيــك َرْوح ــقَّ َومَيْـــنََـــُعولَ يُــْعــِطــي  ــاَء  ــسَ � َمــا  اإَِذا  ــيــٌك  ــِل َم

ــا ــَه ــَوالُ ـــفٌّ يـَـفــيــ�ــُس نَ ـــُه َك ـــْت لَ ـــانَ تُْقِلُعَوَك لَْي�َس  تَ�ْسكاِبَها  َعــْن  ْهِر  الدَّ َمــَدى 

الَكَرى ــِن  َع ــاَفــى  َتَ َجــْفــٌن  ــُه  لَ ــْت  ــانَ ــُعَوَك ُهــجَّ ــُس  ــا� ــنَّ وال اهللَ  ــاِجــي  ــنَ تُ ــ�ــٌس  ــْف َونَ

ــيـَـٌة ــِبــيــٌح َوِذْكــــٌر َوَخــ�ــسْ ـــْوٌم وتـَـ�ــسْ ــيَّــُعَو�ـــسَ اأَْجــــُرَهــــا ل يـُـ�ــسَ ــالٍة  ـــــوُل �ــسَ َوُط

ًة َ ــَك َوَحـــ�ـــرصْ ــْي ــَل ــاً َع ــاق ــَف ــسْ يَْنَفُعبَــكــْيــتُــَك اإِ� ــِد  ــَوْج ال ِة  ــدَّ ــسِ � ِمــْن  الــبـُـَكــا  ــلَّ  ــَع لَ

)1) الديوان 326. 
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ــاِرحــاً َف ــِدَك  ــْق َف ــَد  ــْع بَ ــْيٍء  ــ�ــسَ ِل ـــــَزُعَفَل�ْسُت  اأَْج ـــِدَك  ـــْق َف ــد  ــْع بَ ــاٍب  مِلُــ�ــسَ َول 

ْيبٍَة ُم�سِ ِذي  ِمـــْن  اهلِل  ــاَلُم  ــسَ � ــَك  ــْي ــَل ــٌة نَــْحــَو املَــنَــايَــا تَــَطــلَّــُع)1)َع ــَج ــْه لَـــُه ُم

ول ي�صاوي ح�رضة عمر وجزعه اإل حزن اأخيه احلكم بن اأحمد حني ُفِجَع يف ابن له، 

فبكاه بدمع مهراق، ثم حمد اهلل على قدره، ولكن ذلك مل مينعه من الت�صاوؤل كيف �صيعي�ص 

بال نور عينيه، وكيف يعود حلم عظامه - وقد هزل - طرياًّ غ�صاًّ ؟ ومع ِعظم امل�صاب فاإنه 

يت�صربَّ ويحت�صبه عند اهلل، فما لقاه ابنه مرَّ على اجلميع: 

ـــَراِق ـــْه ــوٍب َوُم ــُك ــسْ ــ� ــــوُد ِبَ ــي َتُ ــِن ــْي ـــاِقَع ـــا ِلــلــَمــْوِت ِمـــْن بَ َفــاحَلــْمــُد هلل َم

ٍ ــ�ــرصَ ـــال بَ ــــوٍر ِب ـــال نُ ـــى ِب ـــَق ـــَف اأَبْ ـــْي �َساِقَوَك ــْن  َع َزاَل  ـــٌم  حَلْ يـَـْنــبـُـُت  َكــْيــَف  اأَْم 

َقــْد ــــــَك  اإِنَّ اهللُ  ـــيَّ  ـــنَ بُ يـُــْبـــِعـــَدنْـــَك  لِق)2)ل  َظْهِرَها  يِف  ــْن  َم ــلُّ  ُك َمــا  لَقــْيــَت 

اآثار  وتظهر  تخفت،  العاطفة  بداأت  الأقربني  رثاء  عباءة  من  املروانّيون  خرج  وحني 

ال�صنعة يف �صعرهم، ول�صيما عند ال�رضيف الطليق الذي رثى اأحد الكرباء، فراأى فيه اجلواد 

 الذي مل ُيحدَّ بحره، فُغيبت عظمته يف الرتاب كما ُغيَِّب الترب يف قالب املعدن: 
ّ
ال�صخي

َمْلحٍد َقْعِر  يف  البَْحُر  ـــَواَرى  تَ ــُرَوَكــْيــَف  ــْع ــِه َق ــِت ــجَّ ــُل ــى ِل ــَف ــل ــــاَن ل يُ َوَقـــــْد َك

ى َ ــلــَك اَلــاَللــُة يف الـــ�َّ ــِه ِت ـــــَواَرْت ب تَ
(3(

ــْ�ُ ــتِّ ال ــدِن  َــْع امل ــَرى  ثَ ــوارى يف  ــتَ يَ كما 

واإظهار  بالعاطفة  عنايته  من  اأكرث  والت�صبيه  بال�صورة  ال�صاعر  اعتنى  البيتني  هذين  ويف 

احلزن والوجد، ولعل العالقة بني الطليق ومرثّيه مل تكن وثيقة ال�صلة، بخالف تلك العالقة 

حميمني،  �صديقني  كانا  اإذ  �ُصهيد؛  بن  عامر  اأبي  بالوزير  القر�صي  الأ�صبغ  جمعت  التي 

ُيكرثان التزاور والجتماع اإىل جمال�ص الأن�ص وال�رضور: 

ُموا�ساًل وُر  الــ�ــرصُّ ـــاَن  َك ــِه  ب َمـــْن  ــِرنَـــاأَى  ــْك ــِف ــبـَـابــِة وال ــي لــلــ�ــسَّ ــِب ــْل ـــَلـــَم َق واأَ�ـــسْ

ــاأْت نَ اإذا  النَِّعْيُم  ــِدي  ــْج يُ مــا  ــْمــُرَك  ــَع الــُعــْمــِر)))لَ ُف�ْسَحُة  ول  َعنِّي  وُجــوُهــُهــُم 

)1) الديوان 374. 

)2) الديوان 387.

)3) الديوان 457.

)4) الديوان 506. 
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ومل يَر ال�صاعر يف فقد ابن �ُصهيد زواًل لل�رضور والأن�ص فح�صب، بل ذهبت معه املكارم 

املعايل جيوبها، وخم�صت  �صقت  اأن  بعده، فال غرو  العلم والف�صل  بريق  واملعايل، وخبا 

خدودها حزنًا عليه: 

ـــاِرِم والــُعــال ـــَك َ ــا َغــِريْــبَــاِت امل ــْدنَ ــِه ــَدا�ــسَ ــَم اأَْح هيديِّ  ال�سُّ ـــْ�ِ  َق َعــلــى  ــي  تـُـبـَـكِّ

والتَُّقى ِل  والَف�سَ يِن  الدِّ ــُل  اأَْه ـــاَزاَل  َم�ْسِجَدا َوَم ــْبــنـَـاُه  َحــ�ــسِ َحــتَّــى  ــِه  ب ُعــُكــوفــاً 

ــائــِل يـَـاِفــعــاً ِ الــَفــ�ــسَ ــرصْ ــ� ــْد ُفـــتَّ يف نَ ــَق ــِع املـَــَكـــارِم اأَْمـــــَرَدالَ ــْم ْزَت يف َج ـــــرَّ َوب

ُجيُوبََها ــاُت  ــُرَم ــْك َ امل َعــلــْيــَك  َدا)1)لَ�َسقَّْت  ُمَــــدَّ ـــّداً  َخ ــُد  ــْج َ امل فيَك  واأَْظـــَهـــَر 

واأّما حممد النا�رضي فقد عرف عبد امللك بن �رضاج، وراآه غاية يف العلم، واأف�صاله فيه 

تن�رض، فقال يف رثائه: 

َ �ــرَصَْحــَهــا ـــــنَّ يــِن بَ ــــم اآيـَـــــٍة لــلــدِّ ُفْتيَاوَك ول  َجــــَواٍب  َعــْن  فيَها  ــَي  ــْع يَ َومَلْ 

ِجَماَحُه َرا�ــَس  النَّْحِو  يِف  َعٍب  ُم�سْ ــاوَكم  ــيَ ـــْد اأَْع ـــاَن َق ــا َك ــَدَم ــْع ــــوًل بَ ــاَد َذلُ ــَع َف

ـــُه ـــانَ ــيِّ اأَبَ ــِب ــنَّ ــل ـــٍث ل ـــِديْ َو�سيا)2)َوَكـــــْم ِمـــْن َح َمْنِطقِه  ُح�ْسِن  ِمــن  ــُه  ــ�ــسَ ــبَ لْ
َواأَ

ويف كل ما ذكر دليل على قّلة ح�صور فن الرثاء يف حياة املروانيني، غري اأن هذا ل يدفع 

 ،
(3(

اإليهم طريقه  احلزن  يعرف  فلم  �صغلتهم،  ال�صلطان  وعظمة  امللك  اأّبهة  باأن  القول  اإىل 

�صعرهم يف  ُجّل  هو  يكون  اأن  ُيعقل  ل  رثائهم  من  ما و�صل  اإنَّ  القول:  الواجب  من  بل 

هذا الباب، ولذا فهذا ال�صعر يقّدم �صورة عاّمة، ول ينبغي اإطالق اأحكام حمددة بنتيجته، 

الأكابر  تاأبني  الأقربني، وتهمد يف  رثاء  ت�صبُّ يف  اإذ  العاطفة،  فرثاوؤهم �صادق  ومع هذا 

والأ�صدقاء. 

)1) الديوان 505. 

)2) الديوان 563. 

)3) ذهب الدكتور اأبو �صارب اإىل هذا الراأي. انظر ال�صعراء املروانيون يف الأندل�ص 257. 
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خام�ساً: احلنيـن

ر معاهد ال�صبا  امتزج احلنني املروايّن بالت�صوق اإىل الأوطان والأهل والأحباب، وَتذكُّ

الوطن  ذاك  هو  ل  الأوَّ بوطنني:  املروانيني  عند  الوطن  متثَّل  وقد  فيها،  ال�صعيدة  والعهود 

الذي حمله املروانّيون الأَُول يف �صدورهم، فلم تغِن عنه طبيعة الأندل�ص الفاتنة ول حياتها 

اخل، فكان �صديد الوله  الرغيدة الهانئة، اإنَّه امل�رضق الذي ظلَّ حّيًا يف فوؤاد عبد الرحمن الدَّ

به ل ينفك يذكره، وما مرَّ �صيء مما ميتُّ له ب�صلٍة اإّل اأعاده اإليه، فهذه النخلة تقف وحيدة يف 

منية الر�صافة التي ابتناها حماكاة لر�صافة جّده ه�صام، وملا نظر اإليها هاجت �صجنه، وتذكر 

وطنه، فراأى فيها �صنواً له، فكالهما غريب بعيد عن اأهله واأحبته، مرغٌم على ذاك، وختم 

الّداخل حنينه بالدعاء لهذه النخلة امل�صكينة بال�صقيا، فقال: 

نَْخلٌة ــِة  ــاَف �ــسَ ــرُّ ال ــَط  ــسْ َو� ــا  ــنَ لَ ْت  النَّْخِلتَــبَــدَّ بََلِد  َعْن  الَغْرِب  ِبــاأَْر�ــسِ  تَنَاَءْت 

النََّوى و  ِب  التََّغرُّ يف  �َسِبيِهي  اأَْهــِلــيَفُقْلُت:  وَعــْن  بـَـِنــيَّ  ــْن  َع التَّنَائي  وُطـــوِل 

ــــِت ِفــيــَهــا َغــِريــبَــٌة ــاأِْت بـــاأَْر�ـــسٍ اأَنْ ــسَ ــ� ِمْثِلينَ ــاأَى  ــتَ واملـُـْن ــاِء  ــ�ــسَ الإِْق يف  َفِمْثُلِك 

الَّذي ْوِبها  �سَ ِمْن  املـُـْزِن  َغــَواِدي  بالَوبِْل)1)�َسَقْتِك  َماَكْن  ال�سِّ ويَ�ْستَْمِري  يَ�ُسحُّ 

فهذه النخلة مثَّلت منبعًا حلنني عبد الرحمن، وباعثًا لتدفق هذه العاطفة على ل�صانه، 

ه ال�صوق، فطلب البكاء من النخلة، وهيهات  فكلما عاود النظر اإليها راجعه احلنني واأم�صَّ

اأن تبكي، ولو فعلت لبكت ماء الفرات وموطن النخيل هناك، ولكنها مثله اأن�صاها البعد، 

كما �صغله كرهه لبني العبا�ص عن اأهله واأحبته: 

ـــٌة ِمــثــلــي ـــبَ ـــِري ـــــــِت َغ ـــا نَــــْخــــَل! اأَنْ ـــِلي ـــسْ الأَ� ــــِن  َع ـــٌة  ـــيَ نَـــاِئ الــــَغــــْرِب  يِف 

ــٌة ــ�ــسَ ــبَّ ــَك ــي ُم ــِك ــْب ـــِكـــي، وَهـــــْل تَ ـــابْ َخــْبــِل َف َعــلــى  ـــْع  ـــبَ ـــْط تُ مَلْ  ـــاُء  ـــَم ـــْج َع

ــْت ــَك ــبَ لَ اإذاً  ـــِكـــي،  ـــْب تَ ــــا  ــــَه اأَنَّ ــِللَــــو  ــْخ ــنَّ ـــَت ال ـــِب ـــْن ــــَراِت وَم ــــُف ـــــاَء ال َم

)1) الديوان 281. 
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ــــي ــــِن ــــَل ـــــْت، واأَْذَه ـــــَل اأَْهـــِلـــي)1)لـَــِكـــنَّـــهـــا َذِه َعـــْن  الــَعــبَّــا�ــِس  ــي  ــِن بَ ي  بُْغ�سِ

وبقي قلب عبد الرحمن مقيمًا على عهد اأحبته ودياره التي نزح عنها، فحّمل امل�صافرين 

بينهما،  والبعد  الفراق  اإذ ف�صل  اإىل روحه هناك،  ر�صائله و�صالمه من ج�صده  امل�رضق  اإىل 

ر الجتماع واللقاء:  وهذا هو قدر اهلل، فع�صى اأن يقدِّ

ـــي  ـــسِ ـــُم اأَْر� ـــمِّ ــــُب املـُــيَ اِك ــــرَّ ـــا ال ـــَه ياأيُّ لِبْع�سِ ــالَم  ــسَّ ــ� ال ــَي  بَــْعــ�ــسِ ـــْن  ِم اأَْقــــِر 

ـــاأَْر�ـــسٍ ِب ــَت  ــْم ــِل َع َكــمــا  ــِمــي  ِجــ�ــسْ ــــاأَْر�ــــسِاإنَّ  ــــــــوؤاِدي وَمــاِلــِكــــــــْيــِه ِب وُف

ــا  ــنَ ـــ ـــ ـــ ــرَتَْق ــاْف ــا ف ــنَ ــنَ ــْي َر الـــبَـــْنُ بَ يُقــــــدِّ ُغْم�سِ ُجــُفــوِنَ  َعـــْن  ــْنُ  ــبَ ال ــــَوى  َوَط

َعــلـــــْيــنـَـا  ـــَراِق  ـــِف ـــال ب اهللُ  ــى  ــسَ ــ� َق ــــْد  ي)2) َق يَْق�سِ ــوَف  �ــسَ باْجِتَماِعنَا  َفَع�َسى 

ويف هذا ال�صوق واحلنني الرقيق اأوماأ الّداخل اإىل م�رضوع طاملا راوده؛ وهو العودة اإىل 

امل�رضق اإذ قال: »فع�صى باجتماعنا �صوف يق�صي«. 

ز جي�صًا للخروج به اإىل  وقد عزم على هذا الأمر يف اأول العقد الأخري من حكمه، فجهَّ

امل�رضق، اإّل اأنَّ اندلع الثورات والفنت يف اأر�ص الأندل�ص �رضفه عن خمططه اإىل غري رجعة، 

فاأغمد حنينه وطوى حلمه اإىل الأبد. 

ا الوطن الثاين فقد جاء مع رحيل اجليل الأول من املروانيني الذين حملوا ال�رضق يف  واأمَّ

ة، وقرطبة  قلوبهم وعقولهم، واأ�صبح الوطن يف نظر الأجيال الالحقة ميثل الأندل�ص عامَّ

ة، فكان احلنني اإىل قرطبة ومعاهدها- ول�صيما الر�صافة- باعثًا لهياج عاطفة الأمري  خا�صَّ

بالر�صافة  لق�رضه  ودعا  لعينه،  ًة  ُقرَّ قرطبة  حلوله  يف  راأى  الذي  الرحمن،  عبد  بن  حممد 

بال�صقيا واخلري العميم: 

ـــــاَدٌة وَف اإلـَـــْيــــِك  ِل  ــــْل  َه ــِبــي؟اأُقـــْرُطـــبَـــٌة  َجــْن ـــْن  ِم ــُد  ــهِّ متَ اأو  ــي  ــِن ــْي ــَع ِب ــرُّ  ــَق تَ

ِمْثلُه �سافِة  بالرُّ َغــْيــٌث   َ الــَقــ�ــرصْ اَلــْدِب)3)�َسَقى  يف  َكَجوِدَي  َعَزاِليِه  وَجــادْت 

)1) الديوان 282. 

)2) الديوان 279.

)3) الديوان 278.
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هذه حال الأمري العائد املت�صوق اإىل قرطبة لوجود اأحبته واأهله فيها، فكيف حال من 

يتمنى الرجعة اإىل قرطبة قبل اأن يذوق احِلمام؟ وهو الَوِلُه على اأهله واأحّبته فيها، حتى �صار 

ِذْكُر قرطبة هّجرياه: 

ــــــــٌة ـــــْل اأَْوبَ اَء َه ـــــرَّ ـــــَغ ــــَة ال ــــبَ ــــْرُط ــيــْب؟ُق ــِل احِلـــَمـــاِم املـُـ�ــسِ ــْب ـــْيـــِك ِمــن َق اإِل

ــــاً ــــَدن تـُـــُه َديْ ــــرَّ ـــــْد �ــــسَ ـــــــــُرِك َق ــْب؟)1)ِذْك ــي ــِب ــِك احَل ــْي ــاِك وِف ــسَ ــ� ــَف اأَنْ ــْي وَك

ويف حديثه عن قرطبة نربة حزينة ورجاء خافت، ين�صد روؤية الديار والأهل قبل انق�صاء 

الأجل، ولعل اأو�صاع قرطبة مل ت�صعفه يف حتقيق مراده، فلم ُيذكر اأنه عاد اإىل بلده بعد اأن 

اأخرج عنها. 

وخرج ابن ُلبَّال عن احلنني لقرطبة، فذكر حم�ص )اإ�صبيلية) وجمال�صه فيها وقت ال�صبا؛ 

اإذ ق�صى فيها اأجمل �صني حياته، وكان الزمان بها �صعيداً �صافيًا ل مَكّدر فيها: 

الِبَلى  َ َغـــرَّ ْن  َواإِ ِحْم�ٍس  َعــَلــى  ــالٌم  الأََمــانــيَــا�ــسَ فيها  ِنــْلــُت  ِمــنــهــا  ــَد  ــاِه ــع َم

ـــالُم لأنَّـــِنـــي  ــا ِمـــنِّـــي الـــ�ـــسَّ ــه اِفياوُحـــــقَّ لَ �سَ ــِبــْيــبَــِة  الــ�ــسَ ـــاَء  َم ــا  ــَه ِب َوَرْدُت 

َرونــٌق َذاَك  اإْذ  ــِر  ه ــدَّ ال ــاِت  ــنَ َوج اليََمانيَا)2)ويف  احُل�َساَم  ْقُل  ال�سَّ ــق  َرونَ َكَما 

هذا  يف  جمّليًا  الّداخل  وكان  �صادقًا،  عفويًا  كان  املروانيني  عند  احلنني  ف�صعر  وبعد؛ 

الباب؛ اإذ مزج فيه م�صاعره مبظاهر الطبيعة، ف�صكا لها و�صكت له، وبكى واأبكى النخلة 

عن  اأبعدوا  الذين  بعده،  لل�صعراء  الطريق  مّهد  الّداخل  اأن  فيه  �صك  ل  ومما  مثله،  الغريبة 

الوطن،  اإىل  ق�صائد احلنني  فاأبدعوا يف  املق�صى،  املغرتب  ق�رضاً، فحاكوا م�صاعر  اأوطانهم 

ورثاء املمالك الزائلة. 

)1) الديوان 559. 

)2) الديوان 599. 
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هـد واحلكمـة �ساد�ساً: الزُّ

هُد مذهبًا يف احلياة اأ�صا�صه التجرد من ملذات الدنيا، والرغبة اإىل اهلل  هد: مثَّل الزُّ اأ- الزُّ

بالعبادة اخلال�صة، وقد اأرجع الدكتور اإح�صان عبا�ص ن�صوء الزهد يف الأندل�ص اإىل عهد احلكم 

بن ه�صام، فقال: »ولد يف اأح�صان الثورة على احلكم الرب�صي؛ اإذ كان الأتقياء ينظمون 

اأ�صعار الزهد ويتغّنون بها يف الليل، وي�صمنونها التعري�ص به، ثم اأخذ هذا الأدب يقوى 

 .
(1(

رداً على احلياة الالهية يف املدن، اأو انقياداً لداعي التقوى يف النف�ص اأيام ال�صيخوخة«

واإذا كان الإجماع على ن�صوء الزهد يف عهد بني مروان؛ فاإنه من غريب التفاق اأن 

يرّده العلماء اإىل بع�ص الأفعال املروانّية، فف�صاًل عن حديث الدكتور عبا�ص، وجد الدكتور 

الأمويني  احلكام  اأن  اأي�صًا  الزهد: »وزّكاها  ن�صاأة  اأ�صهموا يف  املروانيني  اأن  �صوقي �صيف 

باآداب  ون�صاءهم  اأبناءهم  ياأخذون  وكانوا  اجلامع،  امل�صجد  يف  ال�صالة  يلتزمون  كانوا 

زوجاتهم  ُتْعنى  كانت  الأو�صط  الرحمن  عبد  ومنذ  وواجباته،  بفرائ�صه  والقيام  الإ�صالم 

ببناء امل�صاجد، على نحو ما كانوا يعنون هم اأنف�صهم، وكنَّ يقفن بع�ص اأموالهن للجهاد 

يف �صبيل اهلل.. وا�صتهرت البهاء بزهدها ون�صكها، وكتابتها مل�صاحف وقفتها يف م�صجد 

 .
(2(

لها«

الدنيا  اأمور  يف  اإ�رضاٍف  على  فعل  ردَّ  الزهد  عدَّ  فقد  ال�صكعة  م�صطفى  الدكتور  واأّما 

واإغراق يف الرتف، وراأى يف النا�رض وابنه عبد اهلل مثاًل �صاحلًا ملذهبه: »مر بنا اإغراق عبد 

الرحمن النا�رض يف حبه الدنيا واإ�رضافه يف الأبهة، وبناء املدن والق�صور، واقتناء اجلواري 

والقيان اأن يكون رد فعل اإ�رضافه واإغراقه ممثاًل يف اأحد اأبنائه وهو عبد اهلل بن النا�رض، الذي 

عمد اإىل الزهد ال�صديد، والبتعاد عن ترف احلياة يف عهد اأبيه، بل اإن ا�صتنكاره لإ�رضاف 

 .
(3(

اأبيه واإغراقه يف الإقبال على الدنيا؛ دفع به اإىل اأن يتاآمر على اأبيه ليتخل�ص منه«

)1) تاريخ الأدب الأندل�صي، ع�رض �صيادة قرطبة 116. 

)2) ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 56. 

)3) الأدب الأندل�صي مو�صوعاته وفنونه 57. 
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ومع اأن اأثر املروانيني يف ن�صاأة الزهد كان وا�صحًا؛ فاإنَّ هذا املذهب متثَّل يف ثالثة منهم: 

فاأّما الأمري عبد اهلل؛ فقد  ار املروايّن.  النا�رض، وبكَّ الأمري عبد اهلل بن حممد، وعبد اهلل بن 

ُعِرف عنه تدينه وورعه، فقد قال ابن عذاري: »كان الإمام عبد اهلل مقت�صداً، يظهر ذلك 

يف ملب�صه، و�صكله، وجميع اأحواله، وكان حافظًا للقراآن كثري التالوة له... وكان متقّدمًا 

 .
(1(

يف ورعه وف�صله، حمّبًا للخري واأهله كثري ال�صالة«

وهذا الطبع املائل اإىل التديّن دفع بالأمري اإىل قول اأ�صعار الزهد، فقد َعِجَب ممن ان�رضف 

اأ�صباب  الغافل عن  الالهي  اإىل احلياة فعبَّ من ملذاتها، وتنا�صى املوت فلم يخ�صه، فهذا 

النجاة �صيحلُّ به احِلمام، ول ينجيه �صاعة احل�صاب ما كان فيه من �صغل: 

ـــــــــْل ـــــــْن يُـــــــَراوُغـــــــُه الأََج ـــــــــــْل؟يـَـــــا َم ــــَك الأََم ــــي ــــِه ــــْل ــــــاَم يُ َحــــــتَّ

َدى ــــــــرَّ ال ـــى  ـــسَ ـــ� ـــْخ تَ ل  ــــاَم  ـــــــــُه ِبـــــــَك َقـــــــْد نَـــــــَزْلَحـــــتَـّ ـــــــــاأَنَّ َوَك

ـَجــا ــــِب الــنَـّ ــــَل ـــــْن َط َغــــَفــــْلاأََغــــِفــــْلــــَت َع ـَـــــــــْن  مِل ـــــــــــاَة  َنَ ول  ِة 

ـــَغـــُلـــَك املـُـــنـَـــى ـــْلَهـــــْيـــــَهـــــاَت تَـــ�ـــسْ ـــَغ ـــسَّ ـــ� ــــــــــُدوُم لـَــــــَك ال ــــــــا يَ َومَل

يَــــُكــــْن مَلْ  ــــــَك  ــــــْوَم يَ ـــــــَكـــــــاأَنَّ  ــــــــَزْل)2)َف ــــــــــاأَنَّ نَـــْعـــيَـــَك َقـــــْد نَ َوَك

وملــا تدّبر يف حــال الدنيــا، ونظــر يف ماآلهــا اإىل الــزوال؛ دعــا اإىل التوبة والإنابة اإىل 

اهلل، والبتعـاد عــن �صوارف الدنيا الزائلة، فما هي اإل حياة ق�صــرية، حتى يحمل املرء 

على حمّفة فُيغيَّب حتت الرثى، ول �صبيل للنجاة اإل الت�رضع للموىل، واملناف�صة يف التقوى 

والعبادة: 

ـــاِء ـــنَ َف اإِىل  ـــْرُ  تَـــ�ـــسِ ـــا  ـــيَ نْ ـــدُّ ال ـــاِءاأََرى  ـــَق ـــــْن بَ ـــيٍء ِم ـــسَ ـــ� ـــَهـــا ِل ـــْي َوَمــــــا ِف

واٍن ــــــْرَ  َغ ـــــِة  ـــــابَ ـــــالإِنَ ِب ـــــاِدْر  ـــــبَ الــَفــنَــاِءَف ىَل  اإِ ــر  ــسِ ــ� يَ ـــْيٍء  �ـــسَ ــى  ــل َع

ــٍر ي ــرَصِ ــى � ــَل ــَت َع ــْل ــِم َاِءَكــــاأَنَّــــَك َقــــْد ُح الــــ�َّ َوْجـــِهـــَك يِف  ــُن  ُحــ�ــسْ َوُغـــيِّـــَب 

ــَهــا ــْي ــهــا اأونُـــــْح َعــَل ــِك ــابْ ــَك ف ــسَ ــ� ــْف ــنَ ــى الــبُــَكــاِءَف َفـــُربَّـــتَـــَمـــا ُرِحــــْمــــَت عــل

)1) البيان املغرب 120/2.

)2) الديوان 363. 
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ـــِه اإِلَـــْي ـــْح  ـــنَ واْج ــى  ــَق ــتُّ ال يِف  ــْس  ــ� ــاِف ــنَ ــاِء)1)َف ــَم ــسَّ ــ� ال َربَّ  ـــَنْ  تـُــْر�ـــسِ ــَك  ــلَّ ــَع لَ

ومتثَّلت تقوى الأمري عبد اهلل وزهده يف كثري من مواقف حياته، فقد ُذِكر اأنه ملَّا راأى 

كرثة جند اخلارج ابن حف�صون؛ توّكل على اهلل، واأن�صد قائاًل: 

ــَدْد ــَع ال ــِف  ــْث َك اأَْو  ــْ�َِة  ــَك ــال ِب ـــاَن  َك َمــْن 

ــتــِعــْد ُمــ�ــسْ اأَْو  ــِه  ــسِ ــ� ــْف نَ يِف  ـــٍة  ـــَق ِث َذا 

ــَمــْد)2) ــِد الــَفــْرِد الــ�ــسَّ ــَواِح ــال َفــِثــَقــِتــي ِب

واأّما الزاهد الثاين يف بني مروان؛ فكان بّكاراً املروايّن الذي ا�صتوطن اأُ�ْصُبونة، وعا�ص 

على �صيد البحر مع اأ�رضته، ثم خرج اإىل اجلهاد تكفرياً عن �صبوات ال�صباب، فلم يعد من 

، وقد روى ابن الإمام لقاءه مع بّكار اإذ ا�صتن�صده �صعره، فاأجابه: »اأما نظمي 
رحلته اأبداً)3)

يف هذا الوقت فهو فيما اأنا ب�صبيله، وهو يثقل عليك«. ولكنه خ�صع لرغبة قريبه فاأن�صده 

من نظم �صباه، ونظم �صيخوخته الذي وقفه على التفكر يف ملكوت اهلل، وال�صكر والطاعة 

له، فقد راأى بكار الإن�سان خملوقًا �سعيفًا، اأوىل به اأن يحتاط لنف�سه ويدركها قبل هالكها، 

والواجب عليه اأن يبتعد عن النا�ص، وعّما يجرونه على املرء من مهلكات وموبقات، وما 

حاله اإل خري دليل على النغما�ص يف امللذات والغرتار بالدنيا، اإىل اأن بدا له نور الهداية، 

فاأخرجه من الظلمات: 

اَك ِمــــْن ــــــوَّ ـــــِذي �ــــــسَ ـــــــْق ِبــــــالَـّ ــــــــــَدٍم َفـــــــاإنَّـــــــَك ِمـــــــْن َعـــــــَدْمِث َع

ــــْر ــــَل َق ــــْب ـــَك َق ـــسِ ـــ� ـــْف ـــنَ ــــْر ِل ــــظ ال����نَّ����َدْموان َف��������ْرِط  م����ن  ���نِّ  ال�������صِّ ِع 

ــــَن الــــــَوَرى،  ــــَت ِم ــــْي ــــــــَذْر، ُوِق ــــمواْح ـــــى اأَ�ــــسَ ـــــَم ـــَحـــْبـــُهـــُم اأَْع وا�ـــسْ

اإىل ــــــٍه  ــــــْي ِت يف  ــــــُت  ــــــْن ُك ــــــــْد  َعـــَلـــْمَق ـــــــــــَدى  اأَْه ِل  لَح  اأَْن 

ـــِه ـــاِئ ـــيَ ـــسِ ـــــْحـــــَو � ـــْمَفـــــاْقـــــتَـــــْدُت نَ ـــَل ـــظُّ ــــــَن ال ـــــُت ِم ـــــَرْج َحــــتَّــــى َخ

)1) الديوان 358.

)2) الديوان 359. 

)3) ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض الطوائف 394. 
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ـــــَوى ـــــَه ــــــُل ال ــــــاِديْ ــــــنَ ــــْم)1)لـَـــــِكــــــْن َق ــــَم ــــاحُل َك ـــــِدي  ُر�ـــــسْ ــــــوِر  نُ يف 

ومل يكن �صعره اإل ل�صان حاله، فقد ظهر زهده على اأ�رضته، ول�صيما زوجته التي مل تكن 

 .
(2(

اأقل �صاأواً منه

واأّما عبد اهلل النا�رض فقد تّزهد و�صخط على ِفعال اأبيه واإ�رضافه، وتاآمر عليه، لكن اأمره 

هد.  ح، فقتل بيد والده، ومل ُيْعرث على �صعر له يف الزُّ اْفُت�صِ

وعلى هذا فاإنَّ الزهد املروايّن جاء خروجًا عن مظاهر احلياة الالهية، التي كثرياً ما ُيو�صم 

بها اأفراد الأ�رض احلاكمة، ولذلك فهو زهد �صادق نابع من جتاربهم اخلا�صة، واإدراكهم اأنَّ 

متاع احلياة زائل، بخالف ما حكى اأحد الباحثني من اأنَّ زهد عبد اهلل كان نتيجة �صعف 

 .
(3(

دولته، ون�صوب املال من بني يديه، وتفّرق جي�صه

ما  يده على  ال�صعبية، وو�صع  الروح  من  اقرتب  ب�صيطًا عفويًا  فكان  فيه  �صعرهم  واأما 

ت�صمره النفو�ص من حبِّ الدنيا، والن�صغال عن الآخرة. 

يغّذيه  ال�صعر،  فاإنَّ احلكمة مذهب يف  احلياة؛  الزهد مذهبًا يف  يكن  اإن  ب- احلكمـة: 

ر ال�صاعر يف احلياة، وترفده جتاربه اخلا�صة فيها، وقلَّما ُوجد �صاعٌر مل ميازج �صعره بع�ص  َتفكُّ

احلكمة، وللمروانّيني حظٌّ طيب يف هذا الباب، فقد كانوا ممن قا�صوا الأهوال، وخربوا 

احلياة فتقّلبوا يف حّرها ونعيمها، فانبّثت جتاربهم تدور يف اأ�صعارهم، فهذا حبيب بن عبد 

امللك ل يركن اإىل احلظِّ وال�صعد - على اأهميته - فالبّد من اأن يكون اجَلدُّ والتعب معينًا 

يف درك الآمال: 

ـذي ــــْوَق الَـّ ــالــَفــتَــى َف ــلــُغ ِب ــْب ــْعــُد يَ ــــِهالــ�ــسَّ ــــَواِن ــــُه، واَلـــــدُّ ِمــــْن اأَْع ــى لَ ــَع ــ�ــسْ يَ

ــــٌد َزاِئ ــــادِر  املــــَقَ َمــــَع  َذاَك  اأَنَّ  ـــِه)))َمــــْع  ـــَداِن ـــْي َم يف  ُردَّ  َجـــُمـــوٍح  ــْم  ــَك ــَل ف

ومثل هذا ال�صعر جاء على ل�صان النا�رض، ولكنه اأَْكرَب ال�صعد الذي رمّبا حظي به �صغري 

)1) الديوان 554.

)2) انظر خربه كاماًل يف النفح 300/4. 

)3) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 146. 

)4) املغرب 10/2.
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ال�صّن، فكم من قاعد جاء الُغْنم اإليه، ومل يحزه ال�صاعي خلفه: 

ــنٍّ ــسِ � ــــاُن  ــــْدثَ ِح ــَر  ــغ ــسَّ ــ� ال  ُّ ـــرصُ ـــ� يَ ــِغــِرل  الــ�ــسَّ ــوِد  ــُع ــسُ � يِف  ـــاأُن  الـــ�ـــسَّ َـــــا  اإنَّ

ــٍم ــْن ــُغ ـــِر)1)َكــــم ُمـــِقـــيـــٍم َفـــــــاَزْت يـَــــــَداُه ِب ـــِغ ُم َكــــفُّ  ــسِ  ــ� ْك ــرَّ ــال ب تَــنَــْلــُه  مَلْ 

ولكن �صاعراً مروانّيًا اآخر راأى ال�صعي خلف املنفعة اأجدى من انتظار م�صاعدة الدهر، 

فقال الوليد بن ه�صام املعروف باأبي ركوة: 

نَْفُعُه فيِه  مِلَــا  يَ�ْسَعى  اأَْن  املـَـــْرِء  ــُر)2)َعــَلــى  ْه ــدَّ ال ــاِعــَدُه  يـُـ�ــسَ اأَْن  َعَلْيِه  ولَْي�َس 

درك  على  يعني  من  اأف�صل  ال�صيف  اأنَّ  وجد  والعمل؛  اجلدِّ  يف  املذهب  هذا  ولتاأكيد 

الآمال، وتقريب البعيد منها: 

ـــلُّ اأَْمـــــٍر يَــْنــَزُح ــيــِف يـَــْقـــرُب ُك يُــْفــلــُح)3)بــالــ�ــسَّ ـــْن  َّ مِم ــَت  ــْن ُك ْن  اإِ ــِه  ب ــْب  ــُل ــاْط َف

يحمل  ل  وحيداً  خرج  فقد  احلياة،  يف  حكمته  على  دليل  خري  اخلا�صة  جتربته  ويف 

اخلالفة  على  يق�صي  كاد  حتى  املدن،  من  كثري  على  وا�صتوىل  اجلند،  فجّند  ركوته،  اإل 

 .
(4(

الفاطمية

ولعبد الرحمن بن احلكم راأيٌّ طريف يف ُح�صن الت�رضف والتوفيق بني الأمور، فال�صيوخ 

ميتلكون احلكمة خلرباتهم املرتاكمة، لكنَّ ال�صباب ميّثلون غ�صارة العمر، وكذلك اآراوؤهم 

هي غ�صارة الآراء: 

ــــــٍر ـــاَر�ـــسُ اأْوُجـــــــٌه لأَواِم ـــَع ـــْد تُ ـــَق ــَهــاول ــَواِب ــَو �ــسَ ــْح ــُق نَ ــي ــوِف ــتَّ ــوُدهــا ال ــُق ــي َف

ــَجــاِرٍب ــتَ ِب الــنُّــَهــى  ــْحــِو  يَ اإن  ــْيــُخ  �َسبَابها)))والــ�ــسَّ ِعــْنــَد  ــَقــوِم  ال َراأْي  َف�َسبَاُب 

ولعّل عبد الرحمن قال هذا ال�صعر يف اأول حكمه ليوؤكد جدارة ال�صباب بتويل زمام 

الأمور، ومعلوم اأنَّه توىل الإمارة بعد اأبيه، ومل يتجاوز الثالثني. 

)1) الديوان 407. 

)2) الديوان 431. 

)3) الديوان 431. 

)4) انظر ترجمته �ص 430. 

)5) الديوان 307.
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فراأى  اأخرى،  جهة  من  وال�صيخوخة  ال�صباب  مو�صوع  اإىل  حممد  بن  املطرِّف  ونظر 

اأمٍر  ولكل  وىّل،  وقد  ال�صباب  حال  فتلك  والعبث،  واللهو  ال�صيب  بني  اللقاء  ا�صتحالة 

زوال: 

مَلـُـــَحــــاُل ــــَوًة  ــــْب ــــسَ َو� ـــْيـــبـــاً  �ـــسَ َزَواُلاإِنَّ  ــا  ــَه عــْن ــكــوَن  ي اأَْن  ــــى  اأَن َقــــْد 

ْعـ  ال�سَّ ــَل  ــَل َخ ــي  ــت َّ مِل ــُب  ــْي الــ�ــسَّ ــــَب  الأَْحــــــــَواُل)1)َرِك ـــِه  ِب َحــالــْت  ـــَوقـــٍت  ِل ِر 

اأقوال  اإىل  الإ�صغاء  كثري  كان  اإذ  قا�صية؛  جتربة  عا�ص  فقد  الرحمن  عبد  بن  املنذر  ا  واأمَّ

الو�ساة، مفرط القلق ملا يقال فيه، وهذا ما دفع الأمري عبد الرحمن اإىل تاأديبه باإفراده يف 

 بعيداً عن اأ�صحابه، فتوح�ص من جراء ذلك، فقال يف جتربته: 
ّ
مكان ق�صي

ـــا  ـــَم ـــي َك ِف ـــــــْف َعـــــــــــــــُدوَّ ـــــــاِل ـــْحَخ ــــــِه لـــيَـــْنـــ�ـــسَ ــــــْي اأَتَـــــــــــــــاَك ِف

اأَْن ـــــي  ـــــغ ـــــتَ ـــــْب يَ ـَـــــــــا  ـــــــــْح)2)َفــــــــــاإنَّ بَ ـــــــــَرْ ــــــُه َف ــــــْن تـَــــــنَـــــــاَم َع

واإذا كان املنذر قد جاء بحكمة عن العدو، فاإنَّ اأبا يزيد بن العا�صي نا�صٌح لل�صديق، 

ومبتعٌد عن منازعته يف الهزل واجلد، واإن كانت اأخالقه يف غاية ال�صوء؛ فهو رفيق به علَّه 

يغرّي من طباعه، واإّل ُيتِح اهلل له فراقًا جمياًل: 

ِرْح فاطَّ ِديُْقَك  �سَ ُفو  يَ�سْ ْن  اأَ �ِسْئَت  ــدِّاإذا  ــْزِل واِل ــَه ـــَزاَع الَّـــِذي يـُـْبــِديــِه يف ال ِن

َجــَهــنَّــٍم يف  ـــِه  ـــالِق اأَْخ ِمــن  ــَت  ــْن ُك ــِدواإن  ــْل ــِة اخُل ــنَّ فــاأَنْــِزلْــُه مــن َمـــْثـــواَك يف َج

ْنعِه �سُ ــِف  ــْط لُ ــن  ِم اهللُ  ــَح  ــْي ــِت يُ اأَْن  البُْعِد)3)اإىل  يف  الُعْذَر  فاْجَعِل  َجِمْياًل  ِفَراقاً 

ومن احلكم التي جرت على ل�صان عبد الرحمن النا�رض، وتدلُّ على فهمه وجوده: ثقته 

بعطاء اهلل، فما من �صيء فقده اإل اأعطاه اهلل عو�صًا عنه، واإذا ما منع خريه عن الورى فاإنَّ 

اخلري �صيزول عنه، ولهذا من ياأخذ عطاياه فهو املتف�صل بالقبول ل �صاحب النعمة: 

اإلَّ َفـــــَقـــــْدُت  ــــيٍء  ــــسَ � ــــــلُّ  ُك ـــــا  ـــيَّـــاَم �ـــسَ ـــــُه  ـــــْن َع اهلل  ــــي  ــــِن ــــسَ � ــــوَّ َع

)1) الديوان 327.

)2) الديوان 337.

)3) الديوان 605.
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ي َخـــــْرِ َمـــنَـــْعـــُت  َمــــا  اإَِذا  ــــااإِنِّ  ــــَديَّ ـــــــْن يَ ـــــاَعـــــَد اخَلـــــــــْرُ ِم تَـــــبَ

ـــِه  ـــْي ـــَل َع ــــَمــــٌة  ــــْع ِن ِل  ـــــــاَن  َك ــــــْن  ــــَهـــــا ِنـــــْعـــــَمـــــٌة َعـــــَلـــــيَّـــــا)1)َم َفـــــاإِنَـّ

وممَّا ل �صك فيه اأن جتربة ال�صجن ُتعترب اأعظم مرحلة مرت بال�رضيف الطليق، ولكنها 

ت من عوده، حتى �صار رحمًا �صمهريًّا، فهو مل يخجل من �صجنه، بل راأى فيه  ثقفته و�صدَّ

قادحًا لزنده، معّمقًا لفكره: 

ـُه َفــاإِنَـّ ِل  َعــاِئــٌب  �ِسجِني  ـــوُل  ُط ـــا  ــنِّوَم ــِدْئــَن بَـــال �ــسَ لْــــبَــــاٍب �ــسَ
ــنٌّ لأَ ــسَ ــ� ِم

ــبَــْت  تَــَكــ�ــسَّ ــاِر  ــَق ــُع ــال ك اإلَّ  اأَنـَــــا  ــــا  )2)َوَم
نِّ ــــدَّ ال ــرِة  ــاق ــَع ُم يف  ــبــاً  ــْي وِط ْيماً  نَ�سِ

ومن هذه التجربة املريرة اكت�صب فل�صفة خا�صة جتاه احلياة، فالدهر هادم اللّذات مفني 

الأحياء؛ �صيفنى مثل ِفعله بالآخرين، ولي�ص الفوز يف الدنيا بال�صتزادة من نعيمها وملذاتها، 

فاإّنه ربح مغبون؛ اإذ �صيجازى بالعذاب والعقاب عن هذا النعيم الزائل، ويح�صد املوت مما 

ح�صدت يداه: 

نَْبِني ــا  َم ُكـــلَّ  َهـــاِدمـــاً  ــــراً  َدْه اإِنَّ  يُْفِنياأَل  كما  ويـَـْفــنـَـى  يُْبِلي  كما  �َسيَْبَلى 

ــا َ ــوُز، اإنَّ ــَف نــيـَـا هــو ال ــوُز يف الــدُّ ــَف الــَغــْنِومــا ال ــَع  م فيَها  بــِح  بــالــرِّ الــَفــتـَـى  ــفــوُز  يَ

نَِعْيِمَها لَــِذيْــِذ  َعـــْن  ــٍس  ــوؤْ� ــبُ ِب ــاَزى  ــج َتْنييُ ــُه  َكــفُّ َغـــَدْت  ــا  َّ مِم َدى  ـــرَّ ال َويْجِني 

ِلــَغــايـَـٍة ــِري  ــْج يَ ــــْزَن  احُل اأَنَّ  ــكَّ  �ــسَ ــِن)3)ول  ــظَّ ال �َسيئُة  ــــْرِء  َ امل نَــْفــ�ــَس  ــنَّ  ــِك ولَ

، كثري اجلدال، فما وجد �صبياًل  ول�صليمان بن عبد امللك حكمة طريفة يف �صاحب عييٍّ

للتوا�صل معه اإل بال�صمت: 

ــُه ــْن ِم ـــوَل  ـــَق ال ــــــاَل  اأََط ـــــَدٍل  َج ــواُبَوِذي  ــسَّ ــ� ــًى وَقــــْد َخـــِفـــَي ال ــن ــع ـــال َم ِب

رّداً ـــــــــاْزَداَد  َف ِجــــْيــــبُــــُه 
اأُ ـــُت  ـــْل ـــُق ــُت لـَـــُه َقــــِد اْزَدَحـــــــَم اَلـــــَواُبَف ــْل ــُق َف

ـــٍح ُمـــِريْ ِمــــْن  ــي  ــِت ــْم �ــسَ ــــْرَ  َغ اأََر  ــــاُب)))ومَلْ  ــــَط اخِل ــِه  ــي ف ـــْد  ـــِف يُ مَلْ  ـــا  َم اإذا 

)1) الديوان 408.

)2) الديوان 465.

)3) الديوان 465.

)4) الديوان 606.

Diwan-Bin-Marwan.indb   179 12/8/09   9:39 AM



180

احلديث  ويكرث  الرواة،  األ�صنة  على  جتري  حتى  احلكمة  اإىل  عمد  فقد  ُلبَّال  ابن  واأّما 

عنها: 

ـــ ِم اإِن  ــُ�ُ  ــك ــيَ ــسَ � ــاً  ــت ــْي بَ ِمـــنِّـــي  ــهَهـــــاَك  واِة اْخــِتــالُف ـــــرُّ ــِن ال ــسُ ــ� ــى اأَلْ ــَل ـــتُّ َع

ـــ ــْخــ�ــسَ ـــوُن ِلــ�ــسَ ـــيُ ـــُع َــــــا تَـــْنـــُظـــُر ال اإِنَّ
ــه)1) ــاُف ــَخ تَ ـــْن  َم اأو  ـــْيـــِه  تـَــْرَتِ مِلـَـــْن  ـــْنِ  ـ

وبعد هذا العر�ص ملا قاله بنو مروان يف حكمتهم، وجد اأن منبعهم كان من جتاربهم 

الذاتية، ومظاهر حياتهم، فلم تقم احلكمة عندهم على فل�صفة متعمقة يف احلياة، بل هي 

مواقف عر�صت لهم، واعتربوا منها ف�صاغوها �صعراً ح�صنًا، واإن قلَّ عددها مقارنة بغريها 

من اأغرا�صهم ال�صعرية. 

)1) الديوان 592.
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�سابعاً: اخلمـر والت�سليـة

ذهب الدكتور �صعد �صلبي اإىل اأن و�صف اخلمر يعدُّ اأبعد الفنون عن طبيعة احلكام، ومن 

يلوذ بهم من الوزراء والقادة، وقد ردَّ هذا الأمر اإىل اأنه يعيبهم ويحّط مكانهم، ف�صاًل عن 

 .
(1(

اأن يكونوا من �صاربي اخلمر

ام بني مروان يف الأندل�ص، فابن حزم  ويف كالمه كثري من ال�صحة، ومقاربة حلال حكَّ

عر�ص لأمر ال�رضب عندهم، فقال: »واأما بنو اأمية بالأندل�ص فجاهر منهم احلكم الرب�صي، 

اإل اأنه مل ي�رضب اأحد من خلفائهم خمر العنب، واإمنا كانوا ي�رضبون الع�صل املطبوخ فقط، 

فاأما عبد اهلل منهم واحلكم واملوؤيد واملهدي و�صليمان  اأ�صاًل،  فيه عندنا  اأمر ل �صك  هذا 

وامل�صتظهر؛ فلي�ص اأحد منهم �رضب يف وليته ل خمتلفًا فيه ول خمراً، تدينًا وتنـّزهًا، وهذا 

 .
(2(

اأمر �صاهدنا بع�صه، و�صحَّ عندنا �صائره«

وقد جاء ذكر الع�صل املطبوخ يف �صعر للمطرِّف بن حممد، حني دعا اأخاه املنذر بن حممد 

ملجل�ص اأن�ص ي�رضبون فيه النحلية، التي اأزرت باخلمر واأذّلته: 

ـــى نَــَهــِر ـــاً َعـــَل ف ِ ـــرصْ ـــ� ــــْل اأَتَّــــكــــي ُم ِيَه ــرصْ ــ� ـــن َق ـــْريف اإِلـَـــْيــــِه ِم ـــَط ــــــي ِب اأَْرِم

ــــٌة ــــاِدثَ َح َدَهــــْتــــُه  ـــــْو  لَ اأٍَخ  ـــا اأُِحــــــبُّ ِمــــْن ُعــْمــِريِعــــْنــــَد  ـــُه َم ـــتُ اأَْعـــَطـــْي

ِنــْعــَمــتُــُه ــــوُل  ــــُط تَ ل  ـــسِ  ـــ� ـــِل جَمْ ْهـــِريِف  ـــالـــدَّ ِب تُـــَقـــا�ـــسُ  ــا ل  ــَه ــِب ــي ِط ــــْن  ِم

ــا ــَه ــتُ ــَل ــي ــسِ ــ� ـــًة َف ـــيَّ ـــِل ـــْح ُب نَ َ ـــــ�ـــــرصْ نَ
اأَحْلَــــَقــــِت اخَلـــْمـــَر ِذلَّــــــَة اخَلــــْمــــِر)3)

واإن يكن اأكرث احلكام املروانيني مل ي�رضبوا اخلمر؛ فاإن الأمراء الآخرين- بدءاً من عهد 

الأمري عبد الرحمن الأو�صط- قد جهروا ب�رضب اخلمرة؛ بل اإنَّ املطرِّف بن عبد الرحمن 

بالغ يف غيِّه، حتى و�صل به الأمر اإىل الإعرا�ص عن دعوة اهلل: 

)1) الأ�صول الفنية لل�صعر الأندل�صي 193. 

)2) ر�صائل ابن حزم 73/2.

)3) الديوان 425. 
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ْ ـــرصُّ ـــ� ال يِف  ـــــِرَي  ـــــْم ُع ـــــُت  ـــــْي ـــــنَ املِـــــــــــاَلِحاأَْف َوالـــــــــــُوُجـــــــــــوِه  ِب 

ـــــاًل ـــــي �ـــــسِ اأَ ـــــْع  ــــــيِـّ اأُ�ــــــسَ ـــــبَـــــاِحَومَلْ  �ـــــسَ ـــــــــــــــالَع  اطِّ َول 

ــــْهــــداً ــــــاِلَ �ــــسُ ــــــيَ ـــــــــــــَراِحاأُْحــــــِيــــــي الــــــلَّّ وم ـــــــَوٍة  نَـــــــ�ـــــــسْ يِف 

ــــــَمــــــُع َمـــــــاَذا  ـــــُت اأَ�ــــــسْ ـــــسْ ـــــ� ــــــــــي الـــــــَفـــــــالِح)1)َولَ ــــــوُل َداِع ــــــُق يَ

وقد عاتبه اأحد اإخوانه على قوله، فقال: اإين قلته واأنا ل اأعقل ول اأعلم اأنه يحفظ، واأنا 

اأ�صتغفر اهلل تعاىل عنه. 

ف  اح، فقد راأى املطرِّ وكثرياً ما اهتمَّ هوؤلء ال�صعراء بال�صقاة والغلمان الذين يحملون الرَّ

ولأجله  حوله،  حائٌم  دومًا  فنظره  واأ�صهى،  اح  الرَّ من  اأنف�ص  الكاأ�ص  حامل  اأن  حمّمد  بن 

ا�صتثقل الندماء ولو كانوا اأف�صل النا�ص: 

الكا�س ــُل  ــاِم َح الــَكــا�ــِس  ِمـــَن  ــى  ــَه ــسْ ــياأَ� ــــاَف َحـــــْوَل ُجــالَّ�ــسِ ـــا َط ـــــــاُه َم اأَْرَع

ــُس َولَــــْو  ــ� ــي ــِل جـــِلـــِه اَل ـــن اأَ )2)يَــْثــُقــُل ِم
ــسِ ــا� ــنَّ ــــَن ال ــِك اآَم ــ�ــسْ ــنُّ َكــــاَن ِمـــن ال

وبقيت �صورة ال�صاقي عالقة يف ذهن املطرِّف، فراآه هالًل حاماًل املدام براحته، ولذا 

طاب العي�ص بوجوده: 

نَا َفتمكَّ الــَهــَوى  ــِبــي  ــْل َق ـــْن  ِم ــنــَت  َمــْعــِدنَــاَمــكَّ ــة  ــابَ ــبَ ــ�ــسَّ ــل ل َراُه  اأَ ــــْد  ــــَق َولَ

ـــــَدا َوُمــــَداَمــــٌة ــــــاَلٌل َقــــْد بَ ــا)3)َهــــذا ِه ــنَ ـــْد َه ــٌس َق ــ� ــْي ــِه َوَع ــِت ــَراَح ــــِري ِب َتْ

اح حتى ال�صباح،  ومن اأجمل اأو�صاف ال�صاقي ما ذكره حممد بن ه�صام، الذي �رضب الرَّ

اأنَّه اغرتف  اأنامله حممرة؛ ظنَّ  ال�صحى، وملا راأى  ي�صقيه غزال كال�صم�ص وقت  وقد كان 

اخلمر بيديه: 

ــــا ــــَه ُ َب ــــرصْ اأَ� ــــــتُّ  ِب ـــــسٍ  ـــــاأْ� َك ــَحــاُربَّ  ــــا َو�ــسَ ـــْبـــِح َم ــــيـَـــاُء الـــ�ـــسُّ َو�ــــسِ

ــــــَدٍم  ــــى َق ــــَل ـــا َع ـــَه ـــي ـــاِن ـــَق ـــسَ ــــــْد � ــىَق ــَح �ــسُ ــْمــ�ــسِ  َكــ�ــسَ لَح  ـــــاأٌ  َر�ـــــسَ

)1) الديوان 319.

)2) الديوان 326.

)3) الديوان 327.
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ـــــُه ـــــُل ـــــاِم ــــا اأَن ــــَه ــــْن ـــــــْت ِم ـــــــيَ ـــَحـــاَدِم ــــاُه بــــَهــــا نُـــ�ـــسِ ــــنَ ــــْب ــــَحــــ�ــــسِ َف

َّــــــــــا تـَــــنَـــــاولـــــَهـــــا ــــــُه مَل ــــــتُ ــــــْل ُجـــــــِرَحـــــــا)1)ِخ ـــــِه  ـــــفِّ َك يف  ــــــــــُه  اأَنَـّ

ار م�سيحي ذي وجه مليح، ودلل مفرط،  اأبو طالب فقد �رشب اخلمرة عند خمَّ اأّما 

فقد كان ي�صقيه، ثم يغّنيه ب�صوت جميل �صفا ما به من اآلم وجروح، وكان يك�رض الدّنان 

بت نواقي�ص الكنائ�ص؛ حيَّاه  لأجله، في�صقيه اأجودها واأعتقها حتى طلع ال�صباح، وملا �رضُ

بكاأ�ٍص وقبَّله، فردَّ اإليه روحه: 

ــِحــي ــْي ــ�ــسِ ــــاٍر اأَنَــــْخــــُت بــــِه َم ــــمَّ ــْيــِحوَخ ــِب �ــسَ ـــــٍه  َوْج ِذي  لِّ  ـــــدَّ ال ـــِم  ـــْي َرِخ

ـــوٍت  ـــ�ـــسَ ــــان ِب ــــنَّ ــــَقــــاِن ثُــــــمَّ َغ ـــــُروِح�ــــسَ ــي ِمــــن ُج ــب ــل ــَق فـــــــَداَوى مـــا ِب

ـــي اِح ـــرِتَ ــلــى اْق ـــاِن َع ن ـــدِّ ـــَم ال ــسَّ َف ــ� ــــِحوف ــا طـــْيـــَب ِريْ ــه ــْن ــُت ِم ــي ــب ـــاَح ال ـــَف َف

ــٍة تـَـــَراَهــــا ــن ــس ـــــُه ِلــــَكــــْم � ــــوِحفـــقـــْلـــُت لَ ـــن َعـــْهـــِد نُ ـــا م ـــه ـــنُّ ــــاَل اأَظ ــــَق َف

ــاً ْب ــرصَ � ــُس  ــو� ــاُق ــنَّ ال ـــَدا  �ـــسَ ْن  اأَ ــا  ــوِحفــلــمَّ ــبُ ــسَّ ــ� ال اإىل  ـــمَّ  ـــُل َه اأَْن  ــــــاِن  َدَع

ــــسٍ ــــاأْْ� ــــَك اِن ِب ُروِحــــــــي)2)وَحــــــيَّــــــاِن وَفـــــــــــدَّ اإلَّ  َفـــــــَردَّ  ـــي  ـــِن ـــَل ـــبَّ َوق

واأّما الأمري حممد بن عبد الرحمن؛ فكان اأول من ذكر اخلمر يف �صعره من اأمراء الأندل�ص، 

فو�صف اأدوات ال�رضب من اإبريق وقدح، ثم ذكر كيف ظلَّ ي�رضبها حتى ال�صباح، اإىل اأن 

�رضعته وقت ال�صحى: 

ــَطــِبــَحــا ــوَح َفـــَظـــلَّ ُمــ�ــسْ ــبُ ــسَّ ــ� ـــــَق والـــَقـــَدَحـــاَذَكـــــَر ال ـــــِري ــُل الإِبْ ــِم ــْع ــتَ ــسْ ــ� يَ

بُـــَهـــا ــــاً وْهــــــَو يَـــ�ـــرصْ ــــيّ ــَحــى)3)َمــــــــازاَل َح ــى اأََمـــاتـَــْتـــُه الــُكــوؤُو�ــُس �ــسُ ــتَّ َح

يف حني كان حممد بن عبد امللك يوا�صل ال�رضب، في�صل ال�صبوح بالغبوق: 

ــاٍب ــسَ ــ� ــتَ ـــــُه ِب ـــــتُ ـــاٍب اأَْرَدف ــــْم تـَــ�ـــسَ ــاِقَك ــبَ ــِت ــاْغ ـــْلـــتـُــُه ب ـــاٍح َو�ـــسَ ـــِطـــبَ وا�ـــسْ

مَتٍّ ــــــْدَر  بَ َعـــاَطـــْيـــتـُــَهـــا  ـــــسٍ  ـــــوؤُو� املـَــَحـــاِقَوُك ــسُ  ــ� ــْق نَ يـــه  يَـــْعـــرَتِ اأَْن  َجــــلَّ 

)1) الديوان 390.

)2) الديوان 523.

)3) الديوان 331.
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ـــاراً ـــَم ــا ِث ــه ــْن ـــوٍن َجـــنَـــْيـــُت ِم ـــ�ـــسُ الأَْوَراِقوُغ ـــاُقـــُط  تـَــ�ـــسَ ــا  ــَه ــْن ــسِ ــ� يَ مَلْ 

ــــِدي ــَب َوْج ــسْ ــ� ــُه َح ــتُ ــْي ــَك الأَْحـــــــَداِق)1)َزَمــــٌن لَـــو بَ َدِم  ِمــن  ــه  ــي ــِك اأَبْ ــُت  ــْن ُك

ت�صاقوا  الذين  الندماء  ال�رضب، فذكر  ليتمم �صورة جمل�ص  اأبي �صفوان  اأحمد بن  واأتى 

كوؤو�ص اخلمر مرتعًة، وكلٌّ من�صت لقول �صاحبه، ول يبايل اأكان حديثه �صادقًا اأم كاذبًا، 

اأنَّهم رجال ذوو مكانة وهيبة؛ لكنَّهم يف جمل�صهم هذا كانوا قليلي احل�صمة  وبالرغم من 

والوقار، فال يخ�صون تبعًة لِفعالهم، وهم من�رضفون للذاتهم واأن�صهم، ف�رُضَّ اجلمع مبراآهم، 

حتى اإّن ال�صبح من حفاوته بهم تب�صم �صاحكًا: 

لنَا ــتَــَحــثُّ  يُــ�ــسْ ــاٍء  ــَف ــسَ نـَــَدامـــى � ــا  ــنَ ــْت �ُسِبَكاِب ـــِذي  الَّ ــْ�ُ  ــتِّ ال ِة  الِف�سَّ َجــامــِد  يف 

ــاِحــبُــُه �ــسَ ــــاَل  َق َمـــا  اإىل  ــيــٌخ  ُمــ�ــسِ ـــلٌّ  اأََفــَكــاُك اأَْم  َقــــاَل  ـــْدقـــاً  اأَ�ـــسِ يُــبَــال  ول 

ـــاٌف ِعـــْنـــَد �ــرُصِْبــِهــُم ـــَف ــــروَن ِخ ــــَوقَّ َدَرَكـــاُم اأَْحـــَدثُـــوا  فيَما  ــون  ــاف ــَخ يَ ول 

ــاً ــَرح َف تـَــُهـــم  ْ اأَبْـــ�ـــرصَ اإذا  تـَــْعـــَدَمـــنَّ  ِحَكا)2)ل  �سَ بِهْم  ِب�رْصٍ  ِمْن  بَح  ال�سُّ تَرى  اأَما 

ولعّل كلَّ ما تقدم من �صعر اخلمر عند املروانيني ل يعدو اأن يكون ارتياحًا للمجل�ص، 

ماألوف  عفويًا  ال�صعر  هذا  كان  ولذلك  فنّية،  لأغرا�ص  ل  و�رضوراً  طربًا  ال�صعر  فاأن�صدوا 

ال�صعراء،  ة  عامَّ عن  متاأخرين  يكونوا  مل  املروانيني  فاإنَّ  هذا  ومع  ال�صورة،  ظاهر  العبارة، 

فالدكتور �صوقي �صيف عدَّ ال�رضيف الطليق - على التجّوز - اأول �صاعر اأندل�صي يقراأ له يف 

 .
(3(

اخلمر اأ�صعاراً فيها �صيء من الطرافة؛ مللكاته اخليالية اخل�صبة

اخلمرة،  اإىل  توّجه  �صتَّى،  اأو�صاف  اإىل  فيها  خرج  التي  ال�صهرية  القافية  ق�صيدته  ففي 

ناع�ص  غزاًل  ي�صقيها  وبات  �صياًء،  الدجى  ظالم  األب�صت  �صاطعًا  �صوءاً  كاأ�صها  يف  فراأى 

الطرف، ومل تكن اخلمرة يف يديه اأح�صن حاًل، فقد �صفت حتى ل تكاد ُترى، وما ذاك اإل 

اتقاًء لنظراته و�صهامه ال�صائبة، وقد اأ�رضقت يف كفه �صاطعًة كال�صم�ص وقت ال�صبح، فكاأنَّ 

)1) الديوان 476. 

)2) الديوان 401. 

)3) ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 297. 
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الكاأ�س اململوءة خمراً يف اأنامل ال�ساقي؛ زهرة نرج�س اأحاط بيا�سها ب�سفارها، واإن تكن 

يده م�رضقًا لل�صم�ص، ففي فمه مغربها ولكّنها تركت اآثارها على خدِّ ال�صاقي، فلّونته بلون 

ال�صفق: 

َجى الدُّ ُجــْنــَح  َك�َسْت  ــْد  َق كــاأ�ــٍس  ــــاُربَّ  ََق ــا اأَ�ــــرصْ ــاه ــنَ ــسَ ـــــوٍر ِمـــن � ـــــوَب نُ ثَ

ـــِه ـــْرِف َط ـــاً يف  ـــس َر� ــِقــيــهــا  اأَ�ــسْ ــــــــاِبــــتُّ  ـــي اأََرَق ـــِن ـــْي ـــــــــوِرُث َع ـــٌة تُ ـــنَ ـــسِ �

ــا ــَه ــتُ ــْل ـــْنِ حـــتَّـــى ِخ ـــَع ـــل ـــْت ِل ـــيَ ـــِف ـــــِظـــــِه َمـــــا يـُــتَّـــَقـــىَخ ـــي ِمــــــْن حَلْ ـــِق ـــتَّ تَ

ــِه َكــفِّ ِمــــْن  ـــٍع  ـــا�ـــسِ نَ ـــــْت يف  َق َ ـــــرصْ ــ�ــسِ لَقــــى الــَفــَلــقــااأَ� ــْم ــ�ــسَّ ــاِع ال ــَع ــسُ ــ� َك

ـــــِه ـــــِل اأُْن يف  ــــسَ  ــــاأْ� ــــك ال ـــاوَكــــــــــاأَنَّ  ـــَوَرَق ــو ال ــُل ــْع جـــ�ـــسِ تَ ْ ــْفــرُة الـــرََّ �ــسُ

ــاً ــِرب ــْغ ـــــوُه َم ــْمــ�ــســاً َوُف ــْت �ــسَ ــَح ــبَ ــسْ َقـــااأَ� ِ ــاقــي املـُــحـــيِّـــي َمـــ�ـــرصْ ويـــــُد الــ�ــسَّ

َفــــِمــــِه يف  ــــــْت  ــــــَربَ َغ َمـــــا  ــــــــاإذا  ــا)1)ف ــَق ــَف ــسَ � ـــُه  ـــْن ِم اخَلـــــدِّ  تَــــَرَكــــْت يف 

وراأى الدكتور عبا�ص يف و�صفه للخمرة ترديداً ل�صعر اأبي نوا�ص، فبع�ص ال�صور لي�ص 

ة اإذا ما كانت مفردة، »ولكنها جميعًا يف هذا الن�صق املو�صيقي اجلميل، الذي  فيها اأي جدَّ

يخيل اإلينا اأن الألفاظ تتدافع تدافعًا عفويًا؛ حتدث اأثراً عميقًا، حني مزجت بني الناحيتني 

 .
(2(

الت�صويرية واملو�صيقية«

ومل يخرج ابن ُلبَّال عن و�صف املدام بالرنج�ص، اأو ت�صبيهها بال�صم�ص اأو قب�صة من نار: 

ــ�ــسٍ  ــْرِج ــْت ِغـــاللَـــَة نَ ــ�ــسَ ــِب تَنَفُّ�ِسوُمــــَداَمــــٍة لَ اأَيَّ  ــَكــا�ــِس  ال يف  ــْت  ــ�ــسَ ــفَّ ــنَ َوتَ

ــَدى  ــنَّ ــُه ال ــُظ ــوِق ــا والــــــَوْرُد يُ ــَه ــْرتُ ــاَك ِجـــ�ـــسِبَ ْ ـــوُن الـــرََّ ـــيُ ـــِه ُع ي ـــدَّ َوتَــــبُــــلُّ َخ

َغَمامٍة َوَراِء  ِمــْن  تَــْنــُظــُر  ْم�ُس  َمْلبَ�ِسوال�سَّ اأَْحــ�ــســَن  الــَكــافــوِر  مــَن  لَِب�سْت 

ــْت  ــَح ــبَ ــسْ ــاأَ� ــــــَزاِج ف ــسِنَــبَّــهــتُــهــا ِبـــيَـــِد املِ ــ� ــَع ــْن تَ ملَ  ـــــُنٍ  ـــــاأَْع ِب اإلَّ  ــــو  ــــْرنُ تَ

ــا  ــَه ــسُ ــاأ� ـــَد َك ـــَوقَّ ـى تَ َدْت َحــتَـّ ــــــــَورَّ وتَ
مْقب�ِس)3) َجــذوَة  الَكفِّ  يف  ْبتُها  فَح�سِ

)1) الديوان 461.

)2) تاريخ الأدب الأندل�صي، ع�رض �صيادة قرطبة 232. 

)3) الديوان 591. 
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وبعد؛ فلول �صعر الطليق وما فيه من ابتكار وجّدة يف الو�صف؛ لكان �صعر بني مروان 

يف هذا الباب تقليديًا ل يتجاوز الأو�صاف املاألوفة، ول يعدو كونه تعبرياً عن حالة ن�صوة، 

وارتياح اأثاره جمل�ص اللهو وال�رضب، ولذا جاءت اللغة �صهلة متدفقة، من دون معاودة اأو 

تدقيق. 

واأّما احلديث عن الت�صلية وما ترتبط به - غالبًا - من جمال�ص الأن�ص وال�رضب؛ فقد متّيز 

املروانّيون مبيلهم اإىل الدعابة والفكاهة، ولعل الأمري عبد اهلل اأوفرهم �صهمًا يف هذا الأمر- 

على ما كان منه من تقوى وزهد- فكثرياً ما اقتن�ص الفر�ص للعبث بخا�صته ووزرائه؛ اإذ 

�صخر من وزيره الن�رض بن �صلمة، فلم يجد فيه فائدة اإل ملء بطنه واإفراغه: 

ـــــــــــَدْه ُ اآبَ ــــــ�ــــــرصْ ـــــــــــــَت يَـــــــا نَ ـــــَدْهاأَنْ ـــــاِئ ـــــَف ــــــى ِل ــــــْرَج ــــَت تُ ــــسْ ــــ� لَ

ٌة ــــــــــــــــــَت ُعـــــــــــدَّ ــــــــــــــــــا اأَنْ َ اإِنَّ
ـــــــــــَدْه)1) ـــــــــــاِئ ـــــٍف وَم ـــــي ـــــِن ـــــَك ِل

ولعبد اهلل دعابة مع وزيره �صليمان بن وان�صو�ص، اإذ �صخر من حليته عظيمة الطول، فهي 

 : نكراء حتمل القمل، وت�صلح متكاأً اأو ظالًّ وقت احلرِّ

ـــــا ُجـــــَواِلـــــُق ـــــَه ـــــاأَنَّ ِهـــــلَّـــــوَفـــــٌة َك

ـــُق ـــاِل اخَل ــا  ــَه ــي ِف بَــــــاَرَك  ــــَداُء ل  ــــْك نَ

ـــُق ـــاِن ـــَق نَ ـــا  ـــَه ـــت ـــاَف َح يِف  ِلـــلـــَقـــمـــل 

ــــُق ــــَراِف ـــا َم ـــَك ـــتَّ ـــي امل ـــاِغ ـــبَ ـــا ِل ـــَهَ ـــي ِف

ــــُق َراِئ ـــلٌّ  ِظ ــْيــف  الــ�ــسَّ ـــَدام  ـــِت اْح َويِف 

ملَــــاِئــــُق)2) يـَــْحـــِمـــُلـــَهـــا  الَّــــــذي  اإنَّ 

لكّن هذه الدعابة انقلبت اإىل غري ما اأراد لها الأمري، فهاج الوزير وان�رضف مغ�صبًا، مما 

اأدى اإىل عزله عن الوزارة. 

ومن معابثاته خربه مع الوزير القائد اأحمد بن اأبي عبدة حني دخل عليه، وهو جال�ص 

)1) الديوان 360. 

)2) الديوان 361.
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وفوق راأ�صه و�صيف ح�صن الوجه، فانتبه الأمري على قائده، وقد مال بب�رضه - وكان به 

قَبٌل - نحو الو�صيف، فرابه الأمر وظنَّه ل�صوء، فقال معر�صًا وملغزاً: 

ــْخــِطــي يُ اإِْن  َوَمــــا  ـي  َظــنِـّ يِف  ــــــَك  اإِنَّ
ــي«)1) »َخــطِّ وثُْلثا  »لـُـولـُـو«  ِهَجا  ُف  ِن�سْ

فما كان من ابن عم القائد اإل اأن فطن لالأمر، فاعتذر لالأمري واأخربه باأنَّ الرجَل اأَْقبل، 

ثمَّ نبَّه القائد اأحمد على ُنِكر ما قاله، فعظم عليه، فطفق يعتذر ويحيل على ما يعلمه النا�ص 

من عفافه وطهارة اأثوابه، والأمري ي�صحك منه. 

ومن جميل الفكاهات عندهم، ما قاله �صعيد بن حممد املعروف بالبلينة )حوت البحر)، 

حني هجره املن�صور بن اأبي عامر لكالم بلغه عنه، فدخل واملجل�ص غا�ص فاأن�صده: 

اأَْن اآَن  ـــــــا  َم اأَ ـــــــولَي  َم ـــاَمــــــــْولَي  ـــِرَك ـــْج ـــــْن َه ــــــاهلِل ِم ـــي ِب ـــن ـــَح ـــِريْ تُ

ـــــــى ِبـــِه  ـــِر واأَنَـّ ـــْج ـــَه ـــال ـــا)2)وَكــــْيــــَف ِب ـــِرَك ـــْح بَ يف  ـــُح  ـــبَ ـــسْ اأَ� اأََزْل  ومَلْ 

ف�صحك ابن اأبي عامر على ما كان يظهره من الوقار، وقام وعانقه، وعفا عنه وخلع 

عليه. 

عهد  من  فهو  والبلى؛  بالقدم  فو�صفه  معارفه،  لأحد  ثوب  و�صف  يف  �صعر  وللبلينة 

فرعون، غري اأنه اأفنى الليايل وهو غري فاٍن، فاأ�صبح لب�صه كالعريان: 

َمــــاِن الــــزَّ ـــاِلـــِف  �ـــسَ يف  ـــاِنَوثَـــــوبُـــــُه  ـــاَم ـــى َه ـــَل ـــــْوَن َع ـــــْرَع ـــُة ِف ـــَع ـــْل ِخ

ـــــْرُ َفــــاِن ــــــَو َغ ـــال َوْه ـــيَ ـــلَّ ــــى ال ــــنَ ــاِناأَْف ــيَ ــِع ال ــــِك يف  َغـــــَدا كــــالإِْف َحـــتَّـــى 

ــاِن)3) ـــ ــْريَ ــُع ــال ــــَو َك ــِه َوْه ـــ ــْي ــَل ــَو َع ـــ ــْه َف

والألفاظ  البديهة،  و�رضعة  الظرافة،  على  اعتمدت  التي  مروان  بني  دعابات  واأختم 

ال�صهلة؛ بق�صة لعبد الرحمن النا�رض ذكرها ابن عذاري، فقال: »مازح الّنا�رض رحمه اهلل 

يومًا وزيره اأبا القا�صم لّبًا، فقال له: يا ُلّب، اهُج الوزير عبد امللك بن جهور. فامتنع عليه، 

)1) الديوان 363. وق�صد الأمري نعت قائده باللوطي. 

)2) الديوان 440. 

)3) الديوان 442.
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اأتوّقع  املوؤمنني،  اأمري  يا  فقال:  هجوك.  من  هو  اأبى  اإذ  اأنت،  فاهجه  جهور:  لبن  فقال 

عر�صي منه، واأ�صون نف�صي عنه. فقال الّنا�رض: فاأنا اأهجوه.. فقال: 

ـــٍة ـــيَ حِلْ ُذو  ـــِم  ـــسِ ـــا� ـــَق ال اأَبُـــــــو  ـــــبٌّ  ِمــــْيــــُللُ ــــا  ــــَه ــــوِل ُط يِف  َطـــــِويـــــَلـــــٍة 

ثّم قال لبن جهور: لبد من تذييل هذا البيت، فدع العتذار، فقال: 

ــرصت ــ� ك اإن  مـــيـــالن  ـــــون ومـــــدخـــــوُلوعـــر�ـــســـهـــا  ـــــاأف والــــعــــقــــل م

غــ�ــســلــهــا اإىل  ــــاج  ــــت اح اأنـّـــــــه  ــــو  ـــنـــيـــُلل ال غــ�ــســلــهــا  يف  يـــكـــفـــه  مل 

ف�صحك الّنا�رض، وقال لُلّب: اإّنه قد �صبب لك القول، فقل! فقال ُلّب: 

خــلــقــه يف  اهلل  ــــــــــن  اأم ــــــــال  ــــطــــوُلق ال ـــا  ـــه ب اأزرى  ـــة  ـــي حل ل 

ــــذي ـــــول ال ـــــال ق ــــــن ُعــــيَــــْر ق ــــوُلواب ــــف ـــل وال ـــي ـــِرظ ـــق مــــاأكــــولــــه ال

ـــ�ـــسِ �ـــســـوقـــوُللـــــول حـــيـــائـــي مــــن اإمـــــــام الـــهـــدى ـــَخ َـــْن ـــامل ــُت ب ــس ــ� ــخ ن

فلما بلغ لب اإىل قوله )�صو) �صكت، فقال له الّنا�رض: )ُقوُل ) فاأمّت له على نحو ما اأ�صمر، 

 .
(1(

فقال له: اأنت هجوته، يا مولي! ف�صحك الّنا�رض، واأمر له ب�صلة«

)1) الديوان 405. 
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ثامناً: اأغرا�س متلفة

عرف ال�صعر املروايّن اأغرا�صًا عّدة غري املذكورة اآنفًا، اإّل اأّن انح�صار م�صاحتها، وقّلة 

دورانها على األ�صنة ال�صعراء؛ جعلها ل ت�صتقل بذاتها، واأّول هذه الأغرا�ص: 

اأ- الهجاء: بدا فن الهجاء عند املروانيني �صاحبًا قليل الرجاء، واأرجع الدكتور �صعد �صلبي 

بالكلمة؛  التهاجي  بينها  ال�صلطان، فقال: »اأّما طائفة احلكام فندر  اأبهة  اإىل  الظاهرة  هذه 

لأن ذلك ينق�ص من اأقدارهم، وح�صبهم �صلطانهم النافذ يزعون به ما ل يزعون ببيت من 

اأو  �صاعرين  بني  اإىل مالحاة  ينقلب  الهجاء  من  وكثرٌي   .
(1(

النظم« من  مقطوعة  اأو  ال�صعر، 

اأكرث، لكنه هنا كان من طرف واحد، فمّمن قال فيه: عبد امللك بن ب�رض، حني راأى جماعة 

ى »اأبو �صعدان«، فهو كالليث اجل�صور مي�صي  من الطفيليني والثقالء يقودهم �صخ�ص ي�صمَّ

اإىل الطعام واأمامه �صبالن، وما اأجراأه حني يب�رض الطعام فيقبل عليه! ولو كان دونه رماح 

و�صيوف، فما ينثني اإّل وقد غيب ذراعه يف الطعام: 

ــاُم ُقــُلــوبـَـُهــْم ــَع ــطَّ ــَغــَف ال ــ�ــرَصاً �ــسَ ــْع ــا َم ـــــاِني ــــلِّ ُدَخ ـــَو ُك ـــْح ـــُم ِطـــَمـــاٌح نَ ـــُه َف

ــْم ــَدُه ــْن ــُل بَ ــِم ــْح ـــُم ويَ ـــواَءُه ـــداِنيَــْهــدي ل ـــْع �ـــسَ ـــــو  اأب ُمـــــْعـــــرَتٍك  ـــــلِّ  ُك يف 

يًَّة َع�سِ َراَح  ــيــِث  الــلَّ َكَم�ْسي  ــي  ـــالِنمَيْــ�ــسِ ـــْب ــــــُه �ـــسِ ــــــاَم ِمـــــن َغـــــاِبـــــِه واأَم

ــمــٍة ــي َوِل ُدوَن  ـــيُّ  اخَلـــطِّ ــسُ  ــر� ــْع تُ لـــِطـــَعـــاِنلَـــْو  ــــدِرِه  �ــــسَ يف  َمـــ�ـــرصوَعـــًة 

ـــرٍة ـــٍة وبـَــ�ـــسِ ـــيَّ ـــادِق ِن ـــسَ ـــ� ــى ِب ــاِنملَــ�ــسَ ــَح ــْي ــسَ ـٍع � ــيَـّ ــا َوقــــْلــــِب ُمــ�ــسَ ــَه ــي ف

ــــــُه ِذَراَع يــــِد  ِ الــــ�َّ ــَب يف  ــيِّ ــغ يُ َحـــتَّـــى 
ـــاِجـــٍع وبـَـــنَــــاِن)2) ــا بـــاأَ�ـــسَ ــَه ــسَ ــو� ــُج ويَ

وهذا ال�صعر اأقرب لل�صخرية منه اإىل الهجاء، فقد عمد ال�صاعر اإىل و�صف حالة الطفيلي 

وِفعاله اأكرث من الهجوم عليه، والإيغال يف �صتمه. 

)1) الأ�صول الفنية لل�صعر الأندل�صي 165. واأحال املوؤلف اإىل كتاب املغرب لتاأكيد مذهبه عن طريق ق�صة اإبراهيم بن احلجاج 

مع القلفاط، فقد بلغ اإبراهيم اأن القلفاط هجاه ب�سعر، فاأر�سل اإليه من قال له: »واهلل الذي ل اإله غريه، لئن مل تكف عما 

« انظر املغرب 111/1.  اأخذت فيه لآمرّن من ياأخذ راأ�صك فوق فرا�صك! فارتاع، وكفَّ

)2) الديوان 290. 
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مروايّن  هجاء  هنالك  كان  ملا  خ�صومه؛  اأحد  هجو  يف  حممد  بن  ل�صعيد  اأبيات  ولول 

طوال القرنني الثالث والرابع، اإذ رام ال�صاعر التعري�ص مبهجوه، فو�صمه بال�صوؤم والنح�ص، 

فغدا مو�صوفًا بذاك كو�صف ال�صم�ص بالإ�رضاق، فهو يحمل فوق غّرته قرنان لهما �صوت 

وجلبة يدّلن عليه: 

ــَهــا  ــِن ــْي ـــــْوَق َجــِب ًة لــلــنَّــحــ�ــِس َف ـــــرَّ اِقيــا ُغ َ الإِ�ـــرصْ يف  ْم�ِس  كال�سَّ َغـــَدْت  �ِسَمٌة 

ــْتــهــَمــا ـــرنَـــاِن َقـــد َغــَر�ــسَ ــا َق ــَه ــْوِق ـــْن َف ــاِقِم ــسَّ ــ� ــُع ـــوُة ال ـــْل ـــِد الــَكــِريْــهــِة َخ ـــيَ ِب

ُجــْلــُجــٌل ــــــْرٍن  َق ُكـــــلِّ  ـَــــا يف  ـــــاِق)1)وَكـــــاأنَّ الآَف يِف  ُعــِرْفــَت  َم�سْيَت  ـــاإذا  ف

واملالحظ يف كال الق�صيدتني ال�صابقتني: اأّن املروانيني ترفعوا عن الإفحا�ص يف القول 

اأو الإغالظ فيه، لكّن ما يثري الده�صة- بل ال�صتغراب- اأن يكون املرّبز يف ميدان الهجاء 

عندهم امراأة، ومما يزيد الأمر ده�صة وعجبًا اأن تكون هذه املراأة هي وّلدة بنت امل�صتكفي، 

زيدون  ابن  مع  بحديثها  و�رضى  الآفاق،  �صهرتها  طبقت  التي  العا�صقة،  ال�صاعرة  الأمرية 

الركبان، فاأوىل ب�صعرها اأن يعكف على الغزل ل الهجاء!

تنقلب على حبيبها لرتميه  التي ع�صفت بحّبها، جعلتها  الثائرة  املتمّردة  لكن طبيعتها 

�صعرها يف  تقول  اأن  لت�صتحي  العذراء  اإنَّ  ال�صفات، حتى  باأب�صع  الألفاظ، وت�صفه  باأقذع 

خدرها، ولعل اأخفَّ �صعرها يف هذا ال�رضب جاء وقت العتاب والت�صكي بينهما، فقالت 

حني حلظت اأنَّ ابن زيدون يرمقها بعتب ظاهر: 

ــِه  ــِل ــسْ ــ� َف ــى  ــل ع ــــــدون  زي ــــــَن  ابْ لاإنَّ  َذنْــــــَب  ول  ُظـــْلـــمـــاً  يَـــْغـــتَـــابُـــِنـــي 

جــْئــتُــُه اإذا  ْراً  ــــــــزَ � ـــي  ـــَحـــُظـــِن ـــْل يَ
ـــي َعــلــي)2) ـــُت لأَْخـــ�ـــسِ َكـــاأنَّـــِنـــي ِجـــْئ

و اإذا اعترب هذا القول خمجاًل؛ فهو يبقى اأخّف وطاأًة من ت�صويرها اإيّاه ب�صفات �صتة نعتته 

ته لذلك بامل�صد�ص:  بها، و�صمَّ

ــٌت ــْع ـــــَو نَ �ـــَس وْه ـــدَّ ـــَت املـــ�ـــسَ ـــْب ـــقِّ ــــاِرْقولُ ــــَف يَ ول  ــــاُة  ــــيَ احَل ــــَك  ــــاِرُق ــــَف تُ

)1) الديوان 438.

)2) الديوان 519.
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وَزاٍن بُــــــــوٌن  وَمــــــــاأْ ـــــاِرْق)1)َفــــُلــــوِطــــيٌّ  ـــــاٌن و�ـــــسَ ـــــْرنَ ـــــــوٌث وَق وديُّ

ا اأ�صدُّ قولها اإقذاعًا وفح�صًا يف ابن زيدون؛ فحرّي باملرء اأن يعر�ص عن ذكره يف هذه  واأمَّ

، واإذا كان هذا هو حظَّ حبيبها منها �صاعة الهجر؛ فاإنَّ الأ�صبحي مل يكن لينجو 
(2(

الدرا�صة

�صت به وبابنه  ها، اإذ َعرَّ ته، واأوجعته يف �صدِّ ها، ف�صدَّ من ل�صانها بعد اأن حاول خطب ودَّ

 .
(3(

فو�صفتهما و�صفًا فاح�صًا

»اإنني ل  القول:  اإىل  ال�صكعة  الدكتور  دفع  الهجاء  اإنَّ فح�ص وّلدة يف  القول  وميكن 

اأتردد يف اأن اأجعلها فيما قالت من هجاء - على ندرته - اأهجى من حماد عجرد، وهو 

 .
(4(

يهجو ب�صار ابن برد«

املروانيني مل يكن غر�صًا مهّمًا، ولول وّلدة ملا كان  الهجاء عند  فاإّن  وعلى كل حال 

ي�صتحق الذكر، اأو لكان هجاًء خفيفًا ل فح�ص فيه اأو ابتذال. 

ب- الإخوانيات والت�سكي: 

اإذا ا�صتثنيت فرتات التناحر والت�صاحن بني اأمراء البيت املروايّن؛ فاإّن العالقة فيما بينهم 

ة كان الإخوة ل ي�صربون  غالبًا ما كانت ت�صودها املودة وال�صفاء، حتى اإّنه يف حالت خا�صّ

بع�صهم عن بع�ص، كحال املطرِّف بن عبد الرحمن الذي ا�صت�صعر وطاأة ال�صنني حني اأبعدته 

عن اأخيه، فال يزوره اإل يف الأحالم، ول يناجيه اإل مبا تخّطه الأقالم من بعد اأيام القرب 

والوئام: 

ــال ــيَ ــلَّ ُوُف ال َقـــْت �ــــرصُ الأَْحــــــــاَلِميَــا اأَِخــــي، َفـــرَّ َزْوَرِة  َغــــــْرَ  ـــنَـــا  بَـــْيـــنَ

ُقــــْرٍب َو  اْئــــِتــــاَلٍف  بَـــْعـــَد  ـــا  ـــَدْونَ ـــَغ ــــــــــاَلِم)))َف ـــِن الأَْق ـــسُ ـــ� ـــاأَلْ نَـــتَـــنَـــاَجـــى ِب

)1) الديوان 518. 

)2) انظر �صعر وّلدة يف الديوان 518.

)3) الديوان 518.

)4) الأدب الأندل�صي، فنونه ومو�صوعاته 186.

)5) الديوان 520.
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ولعّل مظاهر الئتالف والقرب التي ذكرها املطرِّف بن عبد الرحمن؛ توحي مبجال�ص 

الأن�ص التي عقدها الأمري املطرِّف بن حممد عند اأخيه املنذر بن حممد؛ حني ا�صتند اإىل حافة 

اه بنف�صه:  النهر، وطالع اأخاه املنذر الأثري عنده، فلو اأ�صابه مكروه لفدَّ

ـــى نَــَهــٍر ـــاً َعـــَل ف ِ ـــرصْ ـــ� ــــْل اأَتَّــــكــــي ُم ِيَه ــرصْ ــ� ـــن َق ـــْريف اإِلـَـــْيــــِه ِم ـــَط ــــــي ِب اأَْرِم

ــــٌة ــــاِدثَ َح َدَهــــْتــــُه  ـــــْو  لَ اأٍَخ  ـــْن ُعـــْمـــِري)1)ِعــــْنــــَد  ــُه َمـــا اأُِحـــــبُّ ِم ــتُ ــْي ــَط اأَْع

ويبدو اأّن مكاتبات ومرا�صالت جرت بني الأخوين، ومنها قول املطرِّف ي�صتنجز اأخاه 

موعده: 

ـــِد الـــــَويِفِّ  ـــَوْع ـــال ــسِ ِب ــ� ــْف ــنَّ ــــــوُع ال ــــــَوِلَِّولُ ـــلـــى ال ـــــــــــاُز املـَــــَقـــــاِل َع واإِْنَ

ــَحــاًء �ــسَ ـــــُدو  اأَْغ ْن  اأَ ــــاَك  اأَْر�ــــسَ ــيَِّفـــــاإِْن  ــسِ ــ� ــَع ال ـــــَع  َم َذاَك  َكــــــاَن  واإلَّ 

ى  ــــدَّ ــــــــَت املـُـــبَ ــــًة اأَنْ ــــالثَ ــــوُن ثَ ــــُك نَ
(2(

ـــيِّ ـــِل ـــــو َع َونَـــْحـــُن اإِلَــــْيــــَك ثُــــمَّ اأَبُ

اأبان  باأخيه  الرحمن  عبد  بن  �صلة حممد  اإنَّ  بل  فريدة،  باملنذر  ف  املطرِّ �صلة  تكن  ومل 

كانت اأوثق، فقد قال املّقري: »قال اأخوهم اخلام�ص الأمري حممد بن عبد الرحمن لأخيهم 

اإياه؟ فقال: مل يبَق يل اأمل اإل اأن  ال�صاد�ص اأبان، وقد خال معه راحة: هل لك اأمل نبّلغك 

يدمي اهلل تعاىل عمرك، ويخّلد ملكك. فاأعجب ذلك الأمري وقال: ما مالت اإليك نف�صي من 

باطل. وكان كل واحد منهما يهيم بالآخر، ويف ذلك يقول اأبان: 

َمْفـ نـــا  اأَ ِبـَــْن  يَـــْدِري  ــْوُم ول  ــُل يَ ــْن  َم ــا  ــُت تَــْلــَحــانيَ ــْن ــُه مــا ُك َ َت ــرصَ ــ� ـــوٌن لَـــَو ابْ تُ

و�َساَطَرن ــي  ُروِح ُرْوُحـــُه  َمــاَزَجــْت  ـــَواِن«)3)َمن  ـــْه ويَ اأَْهـــــَواُه  ِحــَن  ُح�ْسنَُه  يــا 

اأنها  غري  اخلالن،  بني  واملرا�صالت  املكاتبات  تنقطع  مل  الدولة  على  ال�رضاع  مّدة  ويف 

عند  الأمر  هذا  يلحظ  ما  واأكرث  والأ�صفياء،  الأ�صدقاء  اإىل  بينهم  فيما  الأمراء  من  حتولت 

ال�صوارف، وقلة ذات  ال�صلة مع خالنه رغم  الذي حر�ص على دوام  امل�صتعني،  �صليمان 

)1) الديوان 325.

)2) الديوان 328.

)3) نفح الطيب 120/5. 
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ًة يعطيه نزراً ويوؤمله، ومن ذلك قوله حني  ًة يكاتب �صديقًا معتذراً فريجئه، ومرَّ اليد، فمرَّ

ت�صكى له القا�صي اأبو القا�صم �صيق احلال- وكان معه يف جتواله مع الرببر- ب�صعر اأوله: 

ــــذال يُ اأن  ــدك  ــب ــع ل ــى  ــس ــر� ت ـــــل  ــالاأه عــي ـــا  ـــي ـــّدن ال عــلــى  ــى  ــق ــب ي واأن 

ووقع على ظهر كتابه: 

ـــاَل ـــي َع ـــى  ـــَق ـــْب تَ ْن  اأَ اهلِل  ــــَذالَمــــَعــــاَذ  يُ اأَْن  مِلـــْثـــِلـــَك  ـــى  نـَــْر�ـــسَ واأَْن 

ــا ــنَ ــْي ــــــــَت ُمــْنــَقــِطــٌع اإل ــــــَداك بـــنـَــا ِحـــبـَــال وَكـــْيـــَف َواأَنْ ـــْت يَ ـــَق ـــِل وقــــد َع

ــرٌ ــس ــ� ـــا يَ ـــنَ ـــل ـــواِف ـــــْن نَ ــا انْـــتَـــَقـــْيـــنَـــاُه َحـــــــاَلل)1)وُدونـَــــــــَك ِم ولَـــِكـــنَـّ

وممن اأرجاأهم ومّناهم: الوزير يو�صف بن اأحمد الباجي، الذي ذّكره زمانه معه، ومتَّ 

بخدمته له، و�صاأله العارفة لديه، فنظم اأبياتًا اأولها: 

ـــن ـــع ـــت ـــس ـــ� ــــنقـــــــل لـــــــــالإمـــــــــام امل ــــامل ــــع ال رب  ــــــــول  ــــــــس ور�

فوّقع له �صليمان: 

ــــا ــــَدنَ ــــْن ُق ِع ـــــدَّ ـــــس ـــــ� ُ ـــْناأَنْـــــــــــَت امل ـــِب ـــتَ ـــسْ ـــ� ُم ِودٍّ  يْــــــِح  ِ ِبــــــ�ــــــرصَ

ـــا ـــنَ ـــمُّ ـــَه ــــَك َف ــــْي ــــل ـــْنَفــــــــاْربـَـــــــْع َع ـــم ـــِل ـــسْ ـــ� ُ ـــــــــــِر امل تَــــوِطــــيــــُد اأَْم

ــــا ــــَق ــــتَ ـــــــَد وا�ــــسْ ـــــــَوطَّ ـــــــــــاإذا تَ ــــِديــــْنَف احَلــــا�ــــسِ ــــــنُّ  َظ ــــــــاَب  وَخ َم 

ــــــاَك يف ــــــيَ ُدنْ ــــــْن  ِم ــــْحــــَت  ــــبَ ــــــــــلِّ الآمـــــــلـــــــن)2)اأ�ــــسْ اأَْعـــــــَلـــــــى َمَ

ومل يحد عبد الرحمن امل�صتظهر عن �صيا�صة امل�صتعني مع اأ�صدقائه وخالنه، فو�صل من 

جاءه مهنِّئًا باخلالفة؛ معتذراً ب�صيق ذات اليد لب�رضه اخلطاب، فردَّ عليه باعتذار اآخر لِقلَّة 

نواله، ثّم مزج هذا العتذار بفخر ملكي: 

ــاِب ــتَ ــَك ال  ِ بَـــ�ـــرصْ الـــُعـــْذَر يف  ــا  ــنَ ــْل ــِب ــِل اخِلــَطــاِبَق ــ�ــسْ ـــا اأْحــَكــْمــَت ِمـــن َف َ مِل

ـــا ـــنَ ــــا لَـــديْ ــــــاَلــــــَزاِء بَ ـــــا ِب ـــــْدنَ ــاِبَوُج ـــال ِحــ�ــسَ ــى َقــــْدِر الــــُوُجــــْوِد ِب ــَل َع

َقـــِدْرنَـــا) اإذا  املُــْنــِعــمــوَن  ـــاِب)َفـــنَـــْحـــُن  ئَ الـــذِّ اأََذى  الـــَغـــاِفـــروَن  ونَـــْحـــُن 

)1) الديوان 483.

)2) الديوان 486. 
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ــــــرِتاٍء ـــوَن ِبــــال اْم ـــُع ـــِل ـــْط ُ ـواِب)1)ونـَـــْحــــُن امل الــثَـّ ــِك  ــَل َف يف  ــِد  ــْج َ امل �ُسمو�َس 

ومّما ي�سرتعي النظر: انب�ساط هذين اخلليفتني مع خوا�سهما، واإف�ساحهما عن حالهما، 

وقّلة حيلتهما يف العطايا والأموال، يزول ال�صتغراب حني يعرف املرء اأنَّ اخلليفة النا�رض 

كان اأكرث تب�صطًا وارتياحًا مع ندمائه وخالنه، فقد اأظهر ت�صكّيًا وبثَّ هّمًا بّرح قلبه، ولول 

كرثة مراجعة اأبي بكر اإ�صماعيل بن بدر يف طلب املنادمة، ملا ذكر الّنا�رض هذا الهمَّ املقيم، 

وذاك العبء الذي ينوء به كاهله، فكيف له الأن�ص والطرب، وهو يقا�صي اأ�صدَّ الهموم، 

ُه  وكم كان يطمع بالراحة واللتفات اإىل ال�رضب، ولكن هيهات له! فلو حمل ال�صخر همَّ

وم والأعباء اجل�صام، ف�صار يف  الهمُّ اللهو واللعب جاءته  فبعد  لرقَّ حتى عاد كالزجاج. 

ولياليه  وكمده،  حزنه  يثريان  وال�صو�صن  الورد  فاأ�صبح  به،  حتدق  تنفّك  ل  دائمة  �صدائد 

 ، الهمُّ ينفرج  معاودته، حتى  اأن يكفَّ عن  ندميه  دميمة طويلة، فطلب من  باتت  احل�صنة 

 : ويزول الغمُّ

يُـــنَـــاِجـــي مَلـــــــْن  َواإِنِّ  ـــــَف  ـــــْي ــــيَك ــــاِج ــــا اأُنَ ـــــْن لَــــْوَعــــِة الــــَهــــمِّ َم ِم

ـــاً ـــت َوْق ـــَح  ي ـــرَتِ ـــسْ ـــ� يَ اأَْن  ـــُع  ـــَم ـــْط ـــــَزاِجيَ ـــــاملِ ِب اَح  ـــــــــرَّ ال ـــَل  ـــت ـــْق يَ اأَو 

�َسْجوي بَــْعــ�ــَس  ــْخــُر  الــ�ــسَّ ــَل  ــمِّ ُح ـــْو  ــــــاِجلَ َج ــــــزُّ ال ــــــــــِة  ِرقَّ اإىل  َعـــــــــاَد 

ـــو ـــُه ـــَت األْ ـــْم ـــِل ــا َقـــــْد َع ــم نـَــــاِجُكـــْنـــُت ك ــــْوُت  ــــَك �ــــسَ َّــــــا  مِم اأَنـَـــــــا  اإِْذ 

ِعــــــالٍج يف  ــــْنِ  ــــبَ ــــل ل ُْت  ــــالِجَفــــــ�ــــــرصِ ــــِع ـــى ال ـــل ــــــمَّ َواأَْربـَــــــــــــى َع َط

ــــُج ُحـــــــْزن ــــْي ــــِه َّـــــــا يَ ــيالـــــــــــَوْرُد مِم ــاِج ــيَ ــِت ــُن اْه ــْو�ــسَ ـــُث الــ�ــسَّ ـــَع ـــْب َويَ

ـــٍن ـــسْ ـــ� ُح بَــــْعــــد  ــــــاِلَّ  لــــــيَ ـــَمـــاجاأَرى  ْقــــــبَــــــَح ِمــــــْن اأَْوُجـــــــــــٍه �ـــسِ
اأَ

ــاً ــئ ــْي ــسَ � اأََرْدَت  َّــــــا  مِم تـَـــــــْرُج  ــــَراِج)2)ل  ــــِف ــــانْ ِب ـــمُّ  ـــَه ال يـُـــــــوؤِْذن  اأَو 

التــي  دولتــه،  اأركــان  بتوطيــد  م�صــغوًل  العظيــم  احلاكــم  كــان  الأمــر  ولهــذا 

ال�رضور يف مّدة حكمه تلك، فوجدوها  اأيام  ت  اأكــرث من خم�صــني عامًا، فعدَّ امتــدت 

)1) الديوان 494.

)2) الديوان 404.
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اأمرياً  فاإنَّ  اأعبائه؛  يطابق حال  النا�رض عظيمًا  ت�صّكي  واإن يكن مبعث   ،
(1(

يومًا اأربعة ع�رض 

ام بني  ى اإهماله واإق�صاءه، حتى تعّر�ص ملدح بع�ص ُخدَّ مروانّيا يدعى حممد بن اأيوب ت�صكَّ

مروان، فالقى املالمة من الوزير �صعيد بن املنذر على ذلك، لكنَّ حممداً اأنحى بالالئمة على 

املروانيني الذين جعلوه َذَنبًا، يف حني جعله الآخرون راأ�صًا، ومتّنى لو اأن له قومًا غري قومه، 

فن�صبه عاٍل وحّظه يف درك �صحيق، وكم تعّلل بالأماين اخلادعة، اإذ ل يجد مكانًا يحقق فيه 

اآماله، ول ميلك ماًل يتعفف به عن ال�صوؤال، فق�صى عمره بالتجّمل والت�صرّب: 

ــْم ــْره ــُت لـــَقـــْوٍم لـَـْيــتَــنــي َنْــــُل َغ ــْب يَ�ْسُفُلنُــ�ــسِ ـــَي  َوَحـــظِّ ــو  ــُل ــْع يَ ــٌب  نَــ�ــسَ ــي  ــِل َف

ــى ُــنَ امل َو  ــِل  ــلُّ ــَع ــتَّ ــال ِب ُعـــْمـــِري  ـــُع  التََّعلُُّلاأَُقـــطِّ اللِبيَب  املـَـــْرَء  ــَدُع  ــْخ يَ ـــْم  وَك

ــٍة ــمَّ ــِه ـــِه ِل ـــي ـــ�ـــس ــُلَفـــَمـــاِل َمـــَكـــاٌن اأَْرتَ ْفــ�ــسِ َواأُ ــفُّ  ــِع ــتَ ــسْ اأَ� ــُه  ــْن ِم َمــــاَل  ول 

ــاًل ـــي احَلـــيَـــاَة َتَــمُّ ــي اأَْقـــ�ـــسِ ــِن ــنَّ ــك ُل)2)َولَ التََّجمُّ اإِلَّ  ــاَن  الإِنْــ�ــسَ يُْهِلُك  ــل  َوَه

َن حاله.  وملا �صمع الوزير مقالة حممد رفع اأمره اإىل اخلليفة الّنا�رض، فَح�صُ

ميمي، الذي خلع  وممن �صكا الّدهر وتقلبه، وان�رضاف امللك ونعيمه عنه: اأبو يحيى الرَّ

عن اإمرة مدينة املرّية، ففرَّ اإىل مدينة فا�ص، وعا�ص فيها خاماًل يف غرفة �صغرية، يتقّوت من 

الن�صخ: 

ُغـــْرَفـــٍة ـــِك يف  ـــْل ُ امل بَـــْعـــَد  ـــْيـــُت  ـــــِلاأَْمـــ�ـــسَ ـــــْدَخ َ ـــِة وامل ـــاح ـــسَّ ـــ� ـــقـــِة ال ـــيِّ �ـــسَ

َوجهَها  ـــْن  ِم الأَْرَزاُق  ــتـَـوحــ�ــُس  َمـــْعـــِزِلتـَـ�ــسْ ــــَر يف  ْه ــــدَّ ال ـــــــَزاُل  تَ َفـــمـــا 

ـــوِت لَـــَديْـــَهـــا ول ـــُق ـــال ـــُخ ب الـــنَّـــ�ـــسْ
ـــِل)3) ُمـــْفـــ�ـــسِ ٍخ  اأَ ــــفُّ  َك ـــَرُعـــَهـــا  ـــْق تَ

به حاجته، ومثل  يق�صي  ما  لياًل، واأعطاه  بابه  املروايّن طرق  اأبيات  اأحدهم  �صمع  وملا 

، الذي �صكا الفقر لبن باجة: 
ّ
الرميمي اأيوب ال�صهيلي

ـــَوُه ـــْح ونَ ـــاُة  ـــَف ـــُع ال لَذ  ــــِه  ِب ــــْن  َم ـــا  ــُع؟يَ ــنَ ــسْ ــا اأَ� ـــي: م ـــِن مـــــان ُدلَّ ــــِت الأَ َرَق

)1) انظر البيان املغرب 232/2، ونفح الطيب 363/1.

)2) الديوان 389. 

)3) الديوان 566.
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ِمن ُمــتُّ  ــوؤاٍل  �ــسُ َعن  َوْجِهي  ْنُت  �سُ ُع)1)اإن  يَْخ�سَ ل  ــَوَرى  ــل ل وِمــْثــِلــي  ـــوٍع،  ُج

اإّن �صعيد بن  فت�صبب الوزير ابن باجة للمروايّن باإح�صان من ملك �رضق�صطة، يف حني 

ه�صام بن دحون مل يلَق اإجابة من حاكم قرطبة القا�صي ابن حمدين، فعاوده مراراً من غري 

طائل: 

ـــــا َ واإنَّ ـــــَك  ـــــْي اأَْرَتِ َوْقــــــٍت  اأيِّ  ْعُداإىل  ال�سَّ ــِعــُدُه  يـُـ�ــسْ ــاَن  اأيَـّ الَفتَى  ــى  ــَرجَّ يُ

ــاً ــم ــكَّ ُمَ ــِه  ــي ف ـــــَت  حُلْ اأَواٌن  ــُدوَهــــــَذا  واُلــْن واملَـــاِل  الــِعــْلــِم  اأَْهـــُل  يُِطْيُعَك 

ٍ ــرصِ ــا� َح ـــَر  ـــاأخَّ تَ اإْن  ِبـــوْعـــٍد  ِل  ــُد)2)َفــَمــْن  ــَوْع ال ــلــَة  املـُـوؤَمِّ النَّْف�َس  يُْنِع�ُس  فَقْد 

وهكذا فاإنَّ �صعر الإخوانيات والت�صكي عند املروانيني ات�صم عمومًا بال�صدق والعاطفة 

اجلّيا�صة، ول�صيما يف �صّقه الأّول الذي جاء يف �صورة مكاتبات ومرا�صالت بني الإخوة يف 

مرحلة اأوىل، وانتقل اإىل ر�صائل �صعرية بني اخلالن والأ�صدقاء يف مرحلة متاأخرة. 

ا الت�صّكي فكانت له اأ�صباب عّدة اختلفت من �صخ�ص اإىل اآخر، فمن حاكم اأثقلت  واأمَّ

َفَقد  النعيم والرتف، ومن ملك  اأمري مق�صى عن  اإىل  اأمور الدولة وكرثة الغزوات،  كاهله 

ُملكه، اإىل اآخر عزَّ عليه القوت واأ�صباب العي�ص. 

وعلى الرغم هذه الأ�صباب املختلفة فاإن زفرة حّرى انبعثت من �صدور هوؤلء الأمراء، 

فاأوقدت يف �صعرهم حرارة، واأ�صبغت عليه حالوة ال�صدق والعفوية. 

ج- ال�ستعطاف: 

ارتبط فّن ال�صتعطاف يف ال�صعر العربي با�صم ال�صاعر النابغة الذبياين الذي �رضع هذا 

اإىل  والعتذار  العفو،  التما�ص  على  الفّن  هذا  وقام  بالعتذاريات،  اأحيانًا  و�صّمي  الباب، 

احلاكم، وذي ال�صلطان، وراأى الدكتور عبد العزيز عتيق اأنَّ معاين ال�صتعطاف تدور على 

ترفق ال�صاعر يف الحتجاج على براءته مما ن�صب اإليه، وا�صتمالة قلب امل�صتعطف اأو املعتذر 

)1) الديوان 560.

)2) الديوان 557. 
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اإليه، والتذكري ب�صالف ولئه اأو خدماته، وو�صف ما يعانيه يف �صجنه من �رضوب الإعنات 

 .
(1(

واحلرمان

املعروف  العزيز  بن عبد  اهلل  الوزيُر عبد  بني مروان:  الفّن من  لهذا  تعّر�ص  واأكرث من 

املن�صور،  ابن  �رضيكه  مع  اأمره  انك�صف  وملّا  املن�صور،  احلاجب  تاآمر على  الذي  باحلجر، 

هربا اإىل بالد الفرجنة، غري اأن احلاجب ا�صتطاع ا�صتعادتهما، فقتل ابنه عبد اهلل، وحب�ص 

، فبداأ الوزير يبثُّ تو�صالته ل�صتعطاف قلب املن�صور، فعر�ص حالة فراره 
(2(

الوزير عبد اهلل

 ، اإىل اأر�ص العدو خلوفه من املوت؛ لتهمة اأحلقت به من غري دليل، وكم متّنى لو اأّنه مل يفرَّ

ولكن التوفيق جانبه يف ذلك، فها هو ذا يف اأيدي املن�صور، وقد اأجمع النا�ص اأّنه ل ريب 

مقتول، بيد اأن عفو احلاجب �صيخّيب ظنهم؛ لأنَّ من �صفاته العظيمة العفو عند املقدرة، 

احة اإىل املعايل بالفعال احلميدة التي جعلته عبداً له،  فنف�صه �صخّية ل ترد طالبًا، �صاخمة طمَّ

لئذاً بعّزه و�صلطانه: 

ــْن يَُكْن ــَراُر، وَم ــِف يـُـْغــِن ال َفــَلــْم  ـــَرْرُت  ــارُبَف َه الأَْر�ــــسِ  يُــْعــِجــْزُه يف  مل  اهلِل  ــَع  َم

ـــٍة ـــال حِلَ الــــِفــــَراُر  ـــــاَن  َك َمــــا  ــُبوواهلِل  ـذي اأَنَـــا َراه ــَوى َحـــَذِر املـَــوِت الَـّ �ــسِ

يُكْن  مَلْ  ــِد  �ــسْ لــلــرُّ ـقــُت  ُوفِـّ ـنــي  اأَنَـّ َغــالــُبولــو  بُــــدَّ  ل  اهلِل  ـــــــَر  اأَْم ولَــــِكــــنَّ 

ــي  ــِت ــُرمَّ ـــَك ِب ـــْي ـــــّراً اإل �َسالُبوَقــــْد َقــــادن َج ــْرِب  احَل َرَحــى  يف  َمْيتاً  اجــرَتَّ  كما 

ــِس اأَنَّـــــَك َقــاِتــلــي ــا� ــنَّ ـــلُّ ال ـــَع ُك ـــَم ــــــَت َظـــــنٍّ َربُّـــــــُه فـــيـــِه َكـــــاذُبواأَْج وُربَـّ

ــتَــِفــي  َفــتَــ�ــسْ ـــاُم  ـــَق ـــِت النْ اإل  ـــو  ُه ـــَك َواِجـــُبوَمــــا  ــُه َواِجـــبـــاً لَ ــْن ـــَك ِم ـــْرُك وتَ

ــُه ــَل ــْع ِف اهللُ  ــي  ــسِ ــ� ــْرتَ يَ َفـــَعـــْفـــٌو  َطاِلُبواإِل  ـــَت  اأَنْ ــا  َم ـــْوَق  َف ِمــْنــُه  ويَــْجــِزيــَك 

َفليَُكْن َك،  نَْف�سِ ُدون  اإل  نَْف�َس  ــُبول  ـــَت َواِه اأَنْ ـِذي  الَـّ َقــْدُر  ــا  ــْدِرَه َق َعَلى 

�َسائٌل ُكْنَت-  َجْدَواَك-ُمْذ  ِمْن  َخاَب  ـــُبفما  َراِغ ــَك  ــْن َع املـُـْبــتَــَغــى  ُدوَن  ُردَّ  ول 

ــَوَرى ال يُْعِجُز  َمــا  ــاَك  َكــفَّ َمنََحْت  ــْد  املـَـَواِهــُبوَق ِمْنَك  الَغْيِث  ُعموَم  ــْت  وَعــمَّ

)1) الأدب العربي يف الأندل�ص، عتيق 230. 

)2) انظر ترجمة عبد اهلل بن عبد العزيز )احلجر) �ص 424.
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َفــْلــيَــُكــْن ِلــنَــْفــ�ــســَي  تـَــاأخـــٌر  ـــمَّ  ُح َحــاِجــُبواإْن  ــِك  ــْل ُ امل ــِب  ــاِج َح ــن  ِم ملُْتِلِفَها 

ــلــٍة َخــ�ــسْ ُكــــلِّ  اإىل  ــاً  ــاق ــبَّ �ــس زاَل  ــُبفــمــا  وَراك َمــا�ــٍس  الأَْر�ـــسِ  يِف  بَها  ْرُ  يَ�سِ

ِه ِبـــِعـــزِّ ــــــوُذ  اأَلُ ـــــْوىًل  َم ِل  ـــكَّ  ـــَف انْ ــال  َعاِتُب)1)ف ْهُر  والدَّ اخَلْطَب  َعنِّي  َِف  َفيَ�رصْ

املن�صور  اأّن  بيد  الآتي،  العفو  يف  �صكٌّ  يخامره  ل  اهلل  عبد  ا�صتعطاف  ي�صمع  من  اإّن 

خيَّب ظن الوزير، ول غرابة يف ذلك اإذ ُعِرف عنه ت�صّدده يف حب�ص املتاآمرين، ول�صيما 

من كان من بني مروان، ومع هذا الأمر مل ينقطع رجاء عبد اهلل )احلجر)، فعاود التو�ّصل 

وال�صتعطاف؛ مبّينًا كيف كان يتعلل بقرب اخلال�ص، فيتخّيل العفو دانيًا لتعود احلياة اإىل 

روحه، وتر�صم الب�صمة على حمّياه، ومل ين�َص اأن يذّكر املن�صور بالتهمة الظاملة التي ُن�صبت 

اإليه، فجعلته كامل�صتاق لأر�ص مّكة، فلما دنا منها اأبعدته الريح: 

اِبحي ُم�سَ ِمــْنــَك  الَعْفَو  اأَنَّ  ِخــْلــُت  ــْهاإذا  ــيَ ــلــُح َحــاِل ــْغــبُــوطــاً وتـَـ�ــسْ ــُح َم ــِب ــسْ ــاأُ� َف

اْمــــِرٍئ يف  اهللَ  يَــتَّــقــي  ل  ــــراأً  ام ــْهاأَتـــــاَح  ــي ــاب ــا َقــــالـَـــًة ِهــــَي نَ ــنَ ــي َفــــاأَْطــــَلــــَق ف

ــٍة  ــاَة ِبَــكَّ ــيَ ــي احَل اِج ــرَّ ــال ــبَــْحــُت َك ــاأَ�ــسْ ــْه)2)َف ــي ــان ــَم ثَ ــــُح  ِريْ ــــُه  ــــاأَتْ اأَنْ َدنَـــا  ــا  م اإذا 

ر بن املن�صور، فت�صّفع به  اآذانًا �صماء، طرق الوزير باب املظفَّ وملا كانت ر�صائله تلقى 

عنده علَّه يرقُّ حلاله، وينظر يف اأمره ثانية، فقد �صاءت حاله، واأحدق املوت به، ومن غري 

ر ينقذه منه؟ فهو اجلامع للتقى واملجد والعلم، وال�صخاء وال�رضف املنيع، وهو املفّرج  املظفَّ

كربته، املقيل عرثته، ومع عظم الذنب فاإن عفوه اأجلُّ واأعظم: 

ــــى  ــــْرَتَ ُ امل احَلـــــاِجـــــُب  ـــــا  ـــــَه اأَيُّ ــوْناأل  ــُك ــــــْن يَ ــــاَن اأَوَم ـــــــَرُم َمــــْن َك واأَْك

ٍخ  ِ ـــتَـــ�ـــرصْ ـــوْنَدعـــــوتـُــــَك َدْعـــــــــَوَة ُمـــ�ـــسْ ـــنُ َ ـــُه امل ـــْت ـــَخـــنَ اأََحــــاَطــــْت بـــِه واثْ

ــــِذي  الَّ َذا  ـــْن  ـــَم َف ــي  ــِن ــْث ــِغ تُ مَلْ  ــــــاإِْن  ــْن؟َف ــِك ــتَ ــسْ ــ� ُ ــــَف امل ــــاِئ يَـــُلـــوُذ بـــِه اخَل

ــى ــَه ــنُّ ــى وال ــَل ــُع ــى وال ــَق ــتُّ ــَت ال ــْع ــَم ــوْنَج ــسُ ــ� َفـــَمـــاٌل مــــــَذاٌل وِعــــْر�ــــسٌ َم

ـــــاَء عــــن َحــــاِئــــٍن ــــُج َغـــــمَّ ــــِري ــــْف فـــْنوتَ ـــدَّ ـــــَو ال ـــــيُّ وْه يـَـــُعــــوُد ِبــــَك احَل

)1) الديوان 425.

)2) الديوان 429. 
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ـــُه لَ ــــاٍر  ــــثَ ِع ــــن  ِم لـَـــعــــاً!  ِل:  ــْنَفــــُقــــْل  ــب ــتَ ــسْ ــ� ُم ل  ـــــــوُت  َ وامل ـــــَك  ـــــادي اأُنَ

اَلــلــيــُل ــــَت  َفــــاأَنْ ـــي  ـــِب َذنْ َجــــلَّ  ـــْن؟)1) واإِْن  ـــِري ــَهــا َق ــْي ـــَك ِفــيــَمــن َعــَل وَهـــْل لَ

ومع كل هذا ال�صتعطاف مل يتزحزح املن�صور عن راأيه، وما اأُْخِرج الوزير عبد اهلل من 

حمب�صه هذا اإّل بعد وفاة اأبي عامر، وانتقال الأمر اإىل ابنه املظّفر الذي كان متعاطفًا معه، 

فاأطلق �رضاحه، واأعاده اإىل الوزارة حتى مات يف غزوة للمظّفر. 

وكان قا�صم بن حممد املروايّن ممن قا�صى �صجن املن�صور بن اأبي عامر، اإذ ُقِرف و�ُصِهَد 

عليه عند الق�صاة مبا يوجب القتل، ف�صجن، وكتب اإىل املن�صور ق�صيدة طويلة ي�صتعطفه، 

وي�صاأله التثّبت يف اأمره، وحقن دمه: 

ـــقَّ ل ــتـَـَغــْثــُت َوُح ــاُه ا�ــسْ ــْمَ ــُرح ــا َمــْن ِب ــي َدِمــييَ ــرَتْع ــسْ ـــالَك اأ� ــاِث ُع ــيَ ــِغ ـــَن ال ِم

ــَدى ــُه ِ ال َِ ــ ــسَ ــَوى � ــسِ ــي فــيــِه � ــغ ــتَ ــاِب املـُـْحــَكــِمل اأَبْ ــتَ ــِك ــِة ال ــي ــ�ــسِ َغــَر�ــســاً واأَْق

ـــ ــْي ــوِر َمـــولنـــا و�ــسَ ــَهــِموتـَــثَـــبُّـــِت املَــْنــ�ــسُ ــاِء املـُـْل ــ�ــسَ ــَق ــِق يف ال ــُمــوفَّ ـــ ــا ال ــِدنَ ي

ــِه ــاِئ َقــ�ــسَ ـــْدِل  ـــَع ِب ــا  يَــحــيَ اأو  ــوَت  ــم ــيَ ــِمل ــَل ــْع يَ مَلْ  ـــْن  َم ـــاَن  ِعـــيَ ــَن  ــق ــيَ ال ــــَرى  َف

ـــُه ـــقَّ وَح الــَعــِظــيــَم  اهللَ  ِمنَـــا�ـــســـدتُـــَك  ـــرِّ ـــَح ـــتَ ُ امل ـــِل  املـُــتـــو�ـــسِّ ــــِدَك  ــــْب َع يف 

ــيــُدَهــا ـــاِد نـَـ�ــسِ ُـــَع ــِل املـَــــْدِح امل ــاِئ ــسَ ــَو� ــِمِب ــسِ ــْو� َم اأو  َمـــْوكـــٍب  ـــَمـــِع  جَمْ ـــلِّ  ُك يف 

ــــُه ــــاَك اأَْرَع ــًى  ــم ِمـــْنـــُه ِح ــْح  ــبَ ــتَ ــسْ ــ� يُ ل 
ـــتـَــِم)2) ُمْ اأَْحـــَمـــى  اهلِل  ـــَرى يف  يَ ـــْن  َم ــا  ي

وملّا نظر املن�صور يف اأمره رقَّ له، فاأ�صلح حاله، ولعّل ُجرم قا�صم الذي كان يف حدٍّ من 

حدود اهلل؛ جعل اأبا عامر يتلّطف به، ولو كان متعّر�صًا له ب�صوء اأو بكالم ملات يف �صجنه، 

 وغريه. 
ّ
كحال كثري من املعار�صني؛ كاحلاجب امل�صحفي

ومتّثل يف  املن�صورية،  احلجابة  مرحلة  املروايّن ظهر يف  ال�صتعطاف  فنَّ  فاإنَّ  وباجلملة 

ها الدكتور عتيق  �صاعرين اثنني، ومل يخرج هذا الفّن يف اأ�صلوبه ومعانيه عن الطريقة التي حدَّ

يف كالمه املذكور اآنفًا، ومن مين الطالع اأّن هذا املو�صوع اأثار العلماء القدماء، فحفظوا لنا 

)1) الديوان 428.

)2) الديوان 509.
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ق�صائد اعتذارية وا�صتعطافية لبني مروان، وما يزيد املرء بهجة هو وفرة الأبيات ن�صبّيًا يف 

زمن  مروان  بني  �صعراء  له  تعر�ص  ملا  جّيدة  �صورة  فاأعطت  الق�صائد.  اأو  املقّطعات  هذه 

املن�صور، وكيف تعاملوا مع هذا الأمر. 

د- ال�سعر التعليمي: 

قام فّن ال�صعر التعليمي على الأرجوزة خا�صة، حيث ال�صعر املزدوج املوؤلف من وزن 

 .
(1(

الرجز، وفيه تختلف القافية من بيت اإىل بيت، وتتحد يف ال�صطرين املتقابلني

وقد ن�صاأ هذا الفّن يف امل�رضق على يد اأبان بن عبد احلميد، ثمَّ انت�رض بني الأدباء وال�صعراء، 

فاأكرثوا فيه واأطالوا، ونّوعوا يف مو�صوعاته: من تاريخ وفقه واأحكام وعلوم وطب... 

واأول من حاكى العبا�صيني فيه من اأهل الأندل�ص كان يحيى الغزال، ثّم اأحمد بن عبد 

لل�صعر  ناظم  اأهمَّ  الدكتور �صيف  امل�رضقي. وعدَّ  ّو نظريه  ُف�صَ الأندل�ص  ف�صا يف  ثّم   ،
(2(

ربه

التعليمي التاريخي هو ال�صاعر اأبو طالب عبد اجلّبار، امللقب باملتنبي، ومل ينتبه الباحث اإىل 

اأن وفاته واقعة بني عامي 512- مروانّية ال�صاعر، فاكتفى بتعريف ابن ب�ّصام له، وا�صتنتج 

529هـ. وقد قدم اأبو طالب اأرجوزة تاريخّية حافلة، �صّدرها مبقدمة نرثيّة بنيَّ فيها �صبب 

تاأليفها، واأظهر مبلغ حتّريه اجلودة فيها، وكرثة مطالعاته لكتب التاريخ والأخذ عنها، مع 

الخت�صار وح�صن البيان، وقد افتتح الأرجوزة بالب�صملة وال�صالة وال�صالم على الر�صول 

الكرمي، ثم احلمد وال�صكر ملبدع الكون، وعر�ص دلئل ال�صتدلل على اخلالق، حمّذراً من 

اأقوال املعتزلة، ول�صيما جهم بن �صفوان، ودعا للتزام راأي اأهل ال�صّنة: 

الـــبـــ�ـــرصيّـــِة ـــِة  ـــئ ـــف ال ــــقــــوِل  ل ــِةاأفٍّ  ــوي ــغ ـــوى والـــفـــْرقـــِة ال ـــه اأهــــــِل ال

الــفــهــِم ذا  يـــا  اهللُ  هـــــداَك  ــــــَذْر  ـــِمواح ـــاَل َجـــْه ـــق ـــُم واحــــــــَذْر م ـــُه ـــولَ ق

ــا ــق ــم ــع ــت ــــــَدَة وال ـــدقـــاوجـــــانـــــِب احلــــــيَ ـــزن تَ ــــن  م نـــهـــُج  ذاك  فــــــــاإنَّ 

)1) انظر حديث الدكتور �صوقي �صيف عن ال�صعر التعليمي يف كتابه ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 238. 

)2) ع�رض الدول والإمارات، الأندل�ص 238. 
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ــــــــُل احَلـــــقِّ ـــــــْل ِبَــــــا يــــقــــوُل اأَه اخلـــلـــِق)1)وُق َربِّ  ــفــات  �ــسِ ُمــثــبــتــي  مــن 

اأ�صحاب هذا القول، وح�صَّ  اأبو طالب يف مو�صوع التج�صيم، وردَّ على  اأطال  وقد 

النا�ص على طلب العلم للعلم ذاته، ل للمباهاة، ثّم عرج على اأقوال الن�صارى يف التثليث، 

واعتقادهم مع اليهود بتج�صيد الذات الإلهية: 

ــــْوُل بــالــتَّــثــلــيــِث ــــَق ــارى ال ــس ــ� ــنَّ ــل ــِثول ــي ــب ـــن َمــــذهــــٍب َخ ــــِه م ــــْع ب ــــظ اأَف

الــتَّــجــ�ــســيــِم ـــوَد يف  ـــُه ـــيَ ال َذمـــــيـــــِم)2)وطـــابـــُقـــوا  مـــنـــطـــٍق  ِمــــــْن  لـــــُه  اأفٍّ 

وتابع قوله يف التفكري بامللكوت، والتاأمل يف قدرة اهلل عّز وجل على �صنع الكائنات، 

فالنبات واحليوان والنجوم والربوج جميعها �صواهد داّلة على بديع �صنعه، وملا فرغ من 

حديثه عن املعتقدات؛ بداأ تاأريخه ببدء اخلليقة، فعر�ص خللق ال�صموات والأر�ص، والإن�ص 

اآدم وحواء وخروجهما من اجلنة، ونزولهما اإىل الأر�ص، وتال ذلك  واجلن، وذكر ق�صة 

ذكر حادثة هابيل وقابيل، ثّم انت�صار الب�رضية وتنا�صلها من بعد اآدم: 

ـــْد ــــوِم الأح ــــدُء اخَلــلــِق يف يَ ــــان بَ الـــَعـــَدْدوَك الــــَعــــروبـَـــِة  يـَـــــوِم  يف  ومَتَّ 

الـــُعـــال ـــواِت  ـــم ـــس ـــ� ال اهللُ  ـــَق  كـــر تَــالفـــخـــَل �ـــســـوِل يف الـــذِّ ـــن الـــرَّ كــمــا َع

ــَمــا ـــــااأخـــــــَرَج ِمــــن مــــاٍء ُدخــــانــــاً فــ�ــسَ ــو الأمَم ــل ــب ــي ــــــــسَ ل ــــا الأر� ـــم دح ث

ــْلــ�ــســاِل �ــسَ مــــن  ر  ــــوِّ ــــسُ � ــُة الأنــــ�ــــســــاِل)3)واآدٌم  ــل ــم ــه ج ــن ـــاَن م ـــك ف

وبعد هذه املقدمات امل�صهبة بداأ احلديث عن التاريخ الإ�صالمي؛ بدءاً من مهد اخللفاء 

الرا�صدين، مروراً ببني اأمّية، وانتهاء بخلفاء بني العبا�ص، اإىل عهد اخلليفة امل�صرت�صد )512- 

529هـ): 

ـــُد  �ـــسِ ـــرَتْ ــــُه املـُــ�ـــسْ ــــنُ ــــــــَولَُّه ابْ ـــــمَّ تَ ــِعــُدواثُ ــــِه و�ــسَ ــُل َفــاْعــتَــَلــوا ِب ــسْ ــ� ــَف ال

ــــْه واخِلــــالَف ــــِك  ُــــْل امل ْزَر  اأَ ــــدَّ  ــــــُهَو�ــــسَ ُه َوَخــــــاَف ــــــــــــُدوُّ ـــــــُه َع ـــــــابَ َوَه

)1) الديوان 528.

)2) الديوان 530.

)3) الديوان 532.
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ـــِق ـــْل اخَل َمـــــــــاُم  اإِ الآن  ىل  اإِ )1)َفــــُهــــَو 
احَلــــــــقِّ الإِلــــــــــِه  هلِل  واملـُـــــْلــــــُك 

اأنه  فمعلوم  �صني حياته،  اآخر  الأرجوزة يف  اأبا طالب كتب  اأن  ُي�صتدل  ومن كلِّ هذا 

تويف �صنة )516هـ)، وحديثه عن امل�صرت�صد داّل على ق�صائه �صنوات يف احلكم. وبعد؛ مل 

ين�َص ال�صاعر اأن يذكر تاريخ بلده، فبداأ بتاريخ بني اأمّية بالأندل�ص، ثم ذكر ملوك الطوائف، 

 بن اأبي يو�صف )537هـ).
ّ
وانتهى بدولة املرابطني يف عهد علي

واأختم احلديث عن اأرجوزة اأبي طالب بقول الدكتور �صوقي �صيف: »والأرجوزة رائعة 

والقوايف،  الألفاظ  اختيار  املحكم يف  ون�صقها  الر�صينة،  اجلزلة  و�صياغتها  ن�صيجها،  يف 

دون تكلف، ودون حم�صنات بديعية ت�صرت املعاين، اأو ت�صفي عليها �صيئًا من الإبهام. وهي 

الثقافات الكالمّية والفل�صفّية والإ�صالمّية،  اأبي طالب يف  تدلُّ - بو�صوح - على تعمق 

كما تدلُّ على ب�رضه الواعي بتاريخ كالم العرب �رضقًا وغربًا، منذ اأقدم احلقب يف الدول 

 .(2(
الإ�صالمّية حتى زمنه«

)1) الديوان 546.

)2) ع�رض الدول والإمارات 249. 
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الف�سل الثالث

اخل�سـائ�س الفنّيـة
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مل�صاألة  فيعر�ص  الأندل�ص،  يف  مروان  بني  ل�صعر  الفنيَّة  اخل�صائ�ص  الف�صل  هذا  يتناول 

الو�صوح يف �صعرهم، واتكائهم على ال�صور البيانية- من ت�صبيه وا�صتعارة وكناية- لزيادة 

وح�صن  وترادف  طباق  من  املعنوية  املح�صنات  على  والوقوف  وجالًء،  و�صوحًا  املعنى 

تعليل، ثم الإ�صارة اإىل م�صادر معانيهم التي بّثوها يف اأ�صعارهم. 

ق�صيدة،  اأو  مقطعة  بو�صفها  بناوؤها؛  من حيث  الق�صيدة  اإىل  النظر  يتوجه  ذلك  وبعد 

والطريق الذي نهجه املروانيون يف ر�صم ق�صائدهم، وتوظيفهم املو�صيقا فيها، ويلي ذلك 

ِذكر املح�صنات اللفظية؛ كاجلنا�ص ورد العجز على ال�صدر والت�رضيع، واأخرياً تقدمي بع�ص 

الأخطاء النحوية واللغوية يف �صعرهم.

اأوًل: اخل�سـائ�س املعنويـة

اأ- الو�سـوح يف �سعـرهم: 

و�صفافية  بو�صوحها   - الأغلب  الأعم  يف   - املروانيني  عند  ال�صعرية  املعاين  ات�صمت 

مراميها، فال يكاد املرء يقع على معنًى حمتجب عندهم، ف�صعرهم من النوع الذي و�صفه 

، كما اأنَّ األفاظهم كثرياً ما 
(1(

اإح�صان عبا�ص بقوله: »ال�صعر ال�صهل ال�صائغ املنبعث يف ي�رض«

جنحت اإىل ال�صهولة واللني، وال�صال�صة يف التعبري، غري اأنَّها يف موا�صع معينة كانت جزلة 

قوية، من غري توعر اأو تقعر. ويعود ذلك اإىل طبيعة الأندل�ص املتح�رضة التي اأ�صبغت برودها 

على اأهلها، فمالت النفو�ص اإىل الليونة ورغد احلياة، وجفت ما حمله الأجداد من خ�صونة 

حملهم عليها �صظف العي�ص.

ومما يدلُّ على مذهبهم يف هذا الأمر قول احلكم بن ه�صام يف جواريه:

ــاَظ�����لَّ ِم�����ْن َف�������ْرِط ُح����بِّ����ِه َمْ��ل��وك��ا ــَك ــي ــِل َم َذاَك  ـــَل  ـــْب َق كــــان  ولَــــَقــــْد 

ُظْلماً ـــَد  ِزيْ الــَهــَوى  �َسَكا  اأو  بََكى  ــيــكــااإن  ــــــْدِن ِحـــمـــامـــاً َو�ــسِ ــــاداً يُ ــــع َوِب

)1) تاريخ الأدب الأندل�صي، ع�رض �صيادة قرطبة 132.
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ــاً ــبّ ــسَ � ِ ـــ�ـــرصْ ـــَق ــــــــاآِذُر ال ــاتـَـــَرَكــــْتــــُه َج ــَك ــِريْ ــِد تَ ــي ــِع ــهــامــاً عــلــى الــ�ــسَّ ــتَ ــ�ــسْ ُم

ـــــْوَق تُــــْرٍب ـــاًل َف ـــاِث اأَِريـــَكـــايَــْجــَعــُل اخَلــــدَّ َم ـــَر  ـــِري ــي احَل ــسِ ــ� ــْرتََ يَ َوْهــــَو ل 

ــُل لــلــُحــْر ــَذلُـّ ــُن الـــتَـّ مَمـْــُلـــوَكـــا)1)هــكــذا يَــْحــ�ــسُ الـــَهـــَوى  يِف  ــــاَن  َك اإذا  ِر 

فاحلبُّ والتذلل اأعربا عن نف�صيهما، واملعنى وا�صح ل لب�ص فيه، واأكرث ما جتري ال�صال�صة 

يف الأ�صلوب والتعبري يف حلظات احلبِّ والهوى، فهذا حممد بن املنذر عرّب عن �صوقه جلاريته 

الأراكة، فقال:

َزا ـــــــــْد  َق ــــــــــالأََراكــــــــــِة  ل ـــــــــْل  ــــاقــــيُق ــــيَ ــــِت ا�ــــسْ نُــــــوِّ  ِبــــــالــــــدُّ َد 

ـــــا ـــــَه ـــــْي ـــــــــــــاَج َمـــــــا ِبـــــــي اإِلَ ــــــاِقَوَه ــــــنَ ــــــِع ــــــل مَتـَــــــــثُّـــــــــِلـــــــــي ل

ــــــي ــــــِب ــــــْل ــــــَق ــــــــــــي َوِب ــــــــــــِن املـَـــــاآِقــــــيَواإِنَّ يِف  ـــــــــَرى  َج َجــــــْمــــــٌر 

ــــــوٍم ــــــيَ ـــــه الــــــتَّــــــاَلِقــــــيَطــــــــَويْــــــــُت َمـــــــاِبـــــــي ِل ـــــي ـــــــوُن ِف ـــــــك يَ

ـــــاٍع ـــــَم ـــــِت ْمــــــــُت يـَـــــــــــْوَم اْفــــــــــــرِتاِقَفـــــــــــــاإِْن اأَُعـــــــــــــْد لْج َحــــــــرَّ

اإلَّ ـــــْوَق  ـــــسَّ ـــــ� ال ـــــــِرُف  ـــــــْع يَ ــــــَراِق)2)ل  ــــــِف ال ــــَم  ــــْع َط َذاَق  َمــــــْن 

واأّما حممد بن عبد امللك فعبارته تف�صح معناه؛ اإذ اأحدق به ال�صوق فاأ�صناه:

ــا ـــــُه َفـــَحـــنَـّ ـــــوُق ـــــسَ ــــــــُه � ــــــــَع ــــــاَراَج ــــــاأَنَّ ـــــوُه َف ـــــْج ـــــسَ ـــــُه � ـــــفَّ ـــــسَ و�

ـــوٌن ـــ�ـــسُ ـــــِه َم ـــــِع ـــــاَل ِمــــــْن َدْم ـاو�ـــــسَ ــتَــِكــنَـّ ـــــــاَن ُمــ�ــسْ ـــــا َك اأَْظـــــَهـــــر َم

ـــــاَد فــــيــــِه الــــــَهــــــَوى يَـــِقـــيـــنـــاً ـــــَع ـــاف ــــِب َظـــنَّ ــــي ق ــــرَّ وَكــــــــاَن ِعــــْنــــَد ال

ـــى الَّـــــــِذي اأَُلِقـــــــي ـــَق ـــْل ـــو َكــــــاَن يَ ـــــًة وَمـــــنَّـــــا)3)ل ـــــَم ــــي َرْح ــــن ــــَع اأَْو�ــــسَ

ففي الأمثلة ال�صابقة منوذج ل�صهولة العبارة املروانية، وو�صوح معناها، فالألفاظ منتقاة 

بعناية لتوؤدي غر�صها يف اأح�صن �صورة، فتكون الفكرة وا�صحة جلّيًة، من دون غمو�ص 

اأو اإبهام. 

)1) الديوان 299. 

)2) الديوان 373.

)3) الديوان 479. 
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ومل يقت�صــر مذهــب الو�صــوح وال�صهولة على فن الغزل وحده؛ بل جرى يف �صائر 

اللفظة،  يف  وفخامة  جزالة  من  يقت�صيه  ما  مع  الفخر  اإىل  جـيء  فــاإذا  عنــدهم،  الفنــون 

و�صولة يف العبارة ت�صدُّ اأذن ال�صامع؛ فاإن معانيه تبقى وا�صحة رقيقة غري موغلة يف الإيهام، 

اأو يف الت�صوير الذي يحتاج اإىل اإعمال الذهن وكّده، فها هو ذا احلكم بن ه�صام قد فخر 

جزلة  لفظة  تع�صدها  وقوة،  حما�صًة  تفي�ص  هادرة  بعبارة  الوغى،  يف  وب�صالته  ب�صجاعته 

فخمة، فقال:

َراِقعا يِف  بال�سَّ ــسِ  ْر� الأَ ُدوَع  �سُ ــُت  ياِفَعاَراأَبْ ُكْنُت  ُمــْذ  ْعَث  ال�سَّ ــُت  لأَْم وِقْدماً 

ثـَـْغــَرٌة الآَن  ِبَها  ــْل  َه ــِوِري:  ــغ ثُ ـــاَف�َساِئْل  َداِرَع يِف  ال�سَّ ُم�ْستَن�سَي  ـــاِدُرهـــا  اأُبَ

ماً َجَماِجِ اِء  الَف�سَ ــسِ  الأَْر� َعَلى  ــاَو�َساِفْه  ــَع ـــاِن الــَهــبــيــِد لَــواِم يَ ْ كــاأَْقــَحــاِف �ـــرصِ

ــراِعــهــم ِق ـــْن  َع ـــــْن  اأَُك مل  اأَنِّ  ــك  ــْئ ــبِّ ــنَ تُ
ــا)1) ــاِرَع َق يِف  بال�سَّ ُكــْنــُت  واأنِّ  ـــَواٍن  ِب

ويف الو�صف كان املعنى حا�رضاً بقوة من خالل ال�صور البيانية، التي عمدت اإىل تو�صيح 

املعنى واإعطائه جماًل �صاحراً، فاإذا ما ذكر و�صف اخلمر؛ يتبادر اإىل الذهن قول الطليق 

فيها:

َجى الدُّ ُجــْنــَح  َك�َسْت  ــْد  َق كــاأ�ــٍس  ــــاُربَّ  ََق ــا اأَ�ــــرصْ ــاه ــنَ ــسَ ـــــوٍر ِمـــن � ـــــوَب نُ ثَ

ــِه َكــفِّ ِمــــْن  ـــٍع  ـــا�ـــسِ نَ ـــــْت يف  َق َ ـــــرصْ ــ�ــسِ لَقــــى الــَفــَلــقــااأَ� ــْم ــ�ــسَّ ــاِع ال ــَع ــسُ ــ� َك

َفــــِمــــِه يف  ــــــْت  ــــــَربَ َغ َمـــــا  ــــــــاإذا  ــا)2)ف ــَق ــَف ــسَ � ـــُه  ـــْن ِم اخَلـــــدِّ  تـَـــَرَكــــْت يف 

وهذا املعنى يف جّدته وطرافته مل ي�صتع�ِص على الفهم؛ بل ان�صاب يف رفق وي�رض اإىل فهم 

املرء، ونظري هذا القول ما جاء به �صعيد بن حممد يف و�صف مفازة خميفة:

ــاَطــَهــا ــُت بـَـ�ــسَ ــطــْع ــٍة َق ــَك ــِل ــْه ـــــُربَّ ُم ـــِب اأْدَهــــُمَولَ ـــوان ــَودُّ اَل والــلَّــْيــُل ُمــ�ــسْ

َرْكبََها ــُع  ــنَ مَيْ ـــوُف  اخَل ِحي  يُ�سْ يَتَكلُموايَــْهــَمــاُء  اأو  ـــَواَت  ـــسْ الأَ� يـُـْعــِلــنـُـوا  اأَْن 

ــا ــَه ــاِت ــبَ ــِن َج ـــــَداُء يف  الأَ�ـــــسْ ــــا  ــــاأنَّ تـَـتَــَلــْعــثَــُمَوَك ــَدْت  �ــسَ اإذا  ــالِم  الــظَّ َتْـــَت 

)1) الديوان 297.

)2) الديوان 461.
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َجــَرْت اإذا  يَــاُح  الــرِّ ِبــَهــا  ــلُّ  ــَظ تَ ـــْرٌق  ُم)1)َخ ــاأَ وتَــ�ــسْ تََكلُّ  انْــَخــَرَقــْت  َحْيثُما  ِمــن 

فالألفاظ هنا مت�صقة مع واقع ذلك الزمان، فهي ماألوفة ل غرابة فيها؛ اإذ جاءت متناغمة 

مع طبيعة الو�صف املراد له. 

وميكن اإرجاع هذه الظاهرة يف �صعرهم اإىل العفوية والرجتال يف القول، ف�صعرهم تعبري 

عن انفعالتهم وتاأثرهم بالبيئة من حولهم، فقلَّما وجد �صاعر فيهم زمن الدولة املروانّية 

َفُه، يف حني اإنَّ متاأخريهم يف زمن احلجابة وما تالها من عهود؛  القوّية ممَّن عاود �صعره فَثقَّ

كانوا اأكرث حفاوة بتجويد ال�صعر؛ لأنه اأ�صبح غاية لديهم، وو�صيلة للتقرب من ال�صلطان، 

ومع هذا الأمر فاإن املعنى بقي وا�صحًا جلّيًا، مو�ّصحًا ب�صّتى ال�صور البيانية التي زادته ر�صاقة 

و�صال�صة، وهو ما �صيعر�ُص له تاليًا. 

ومل يكن املروانيون متفردين يف هذا الأمر، فقد كان الو�صوح يف املعنى ال�صعري �صّمة 

، ول اأدّل على ذلك من قول ال�صاعر:
(2(

كبرية يف النتاج ال�صعري الأندل�صي املحافظ

تــلَّــْت اإْذ  ـــَك  ـــداِح ـــت ـــام ب ـــت  ـــاتـــلَّ ـــيَّ ـــِل ـــٍة ُح ـــي ـــان ـــغ َفــــمــــا تـــــرَكـــــْت ل

ــى ــكَّ ــسَ ــ� ت ل  كــــالأهــــّلــــِة  ــــاٍن  ــــع َخـــِفـــيَّـــا)3)م تــخــ�ــســى  ول  مــنــهــا  ُدجـــــًى 

وقد ُعِرف عن العديد من نقاد الأندل�ص واأدبائه ا�صتح�صانهم بيان املعنى، واإنكار الإبهام 

فيه.

ب- ال�سـور البيانيـة: 

راأى البالغيون اأنَّ الت�صوير البياين غايته اإيراد املعنى الواحد باأ�صكال خمتلفة، مع و�صوح 

هذا  يقت�صيه  ما  مع  والإدراك،  الفهم  حيز  اإىل  املخفي  الغام�ص  اإخراج  اأو  عليه،  الدللة 

اأهميته،  الباحثني  اأحد  اأّكد  اأثر يف النف�ص، واإثارة ملواطن اجلمال فيها. ولذا  الت�صوير من 

)1) الديوان 442.

)2) ال�صعر الأندل�صي بني طريقة العرب ومذهب املحدثني 108.

)3) كتاب الت�صبيهات 224.
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وراء  و�صعيًا  التو�صيح،  يف  واإمعانًا  الإيحاء،  لطاقات  وتو�صيعًا  للعمق،  »توخيًا  جاء  فقد 

 .
(1(

اجلمال«

ا تواتر العرب على  اأنَّها مل تخرج عمَّ وبعد تق�صٍّ لل�صور البيانية عند املروانيني؛ وِجَد 

ل، ومن  النهل من معينه، فهي م�صتمّدة من الطبيعة الأندل�صية والبيئة املحيطة يف املقام الأوَّ

بيئة العرب الأَُول )ال�صحراء) يف املقام الثاين، اإذ وقفت على الت�صبيه يف اأ�صعارهم، فوجدت 

احلكم بن ه�صام قد �صبَّه قتلى الأعداء يف معاركه بحّبات احلنظل، فقال:

ماً َجَماِجِ اِء  الَف�سَ ــسِ  الأَْر� َعَلى  ــا)2)َو�َساِفْه  ــَع ــواِم لَ الَهبيِد  ــاِن  ْيَ ــرصِ � ــاِف  ــَح ــاأَْق ك

ول يخفى اأنَّ هذا م�صتمد من بيئة ال�صحراء، يف حني اإّن الطبيعة يف الأندل�ص جادت 

ة، واحل�صى الوادع يف اأ�صفل  ب�صواٍق بديعة املنظر، كانت الأوراق فيها كثعابني من الف�صّ

ّر منظومة على النحر، فقال يف ذلك حممد بن ه�صام: املاء ال�صايف مثل حّبات الدُّ

ـــ ــْي ــاِب ــَع ثَ ــا  ــَه ــي ِف الأَْوَراَق  ــيوَكــــــاأنَّ  ــواق ــسَّ ــ� ال يف  ـــثَـــْت  ـــعَّ تَـــبَ ـــــٍن  ُلَ ُن 

املـَــا ــــــِق  َرونَ ـــبَـــاَء يف  احَلـــ�ـــسْ الـــرتاِقـــي)3)وكــــــاأنَّ  ــا�ــسِ  ــيَ بَ يِف  رِّ  ــــدُّ ال ــنَــا  �ــسَ ِء 

وقد جمع �صعيد بن حممد يف و�صف ال�صماء والّنجوم عدداً من مظاهر البيئة املحيطة 

ٌب، وحني �صقط كان  ع بثوب من قطران، والّنجم خم�صَّ الغراب متدرِّ حوله: فالليل مثل 

عرى فهو كالّدينار الّذهبي املتدحرج، وجميع هذه ال�صور  كورقة الآ�ص، اأّما كوكب ال�صِّ

قد وقعت اأخيلتها على املاء، فكاأنَّ الياقوت و�صع على الزجاج:

َكـــاأنَّـــُه الــــُغــــَراِب  ـــــْوِن  لَ ـــــاِروالــلَّــيــُل يف  ــــــْن َق ــــــــــَدارٍع ِم ٌع بَ ُمــــــتَــــــَدرِّ

َهــَوْت ـــْد  َوَق ــاِب  اخِلــ�ــسَ َذاُت  ــا  ــاأنَّ ـــواِروَك ـــنّ ـــــَدْت مـــن ال َرامـــ�ـــســـنـــٌة ُر�ـــــسِ

ــوُر َوراَءَهـــــا ــبُ ــع ــْعــرى ال ـــا الــ�ــسِّ ــاِروكـــاأنَّ ــنَ ي ــدِّ ــال ـــْهـــَو ك ـــــٌب تَــــَدْحــــرَج َف َذَه

ـــْت ـــِرَغ ـــْد اأُْف ــا َق ــَه ــَخــا�ــسُ ــسْ ـــا اأَ� َ ر))) وكـــاأنَّ ـــــــالَّ بُ ــى  ــل ع ـــاً  ـــوت ـــاق يَ املـَــــــاِء  يف 

)1) البالغة والتحليل الأدبي 121. 

)2) الديوان 297.

)3) الديوان 291. 

)4) الديوان 435. 
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م�صدره  كان  الغزل-  فن  يف  ول�صيما  املروانيني-  عند  ت�صبيهات  من  وقع  ما  واأكرث 

ة �صعراء الأندل�ص، وهو اأمر  الطبيعة، ولي�صوا هم وحدهم من �صلك هذا املذهب؛ بل عامَّ

اأقره املّقري، فقال: »اإّنهم اإذا تغّزلوا �صاغوا من الورد خدوداً، ومن الرنج�ص عيونًا، ومن 

الآ�ص اأ�صداغًا، ومن ال�صفرجل نهوداً، ومن ق�صب ال�صّكر قدوداً، ومن قلوب اللوز و�رُضَر 

 .
(1(

الّتفاح مبا�صم، ومن ابنة العنب ر�صابًا«

�صقاها ع�صاًل من  بالأقحوان، وقد  املحبوب  اأ�صنان  ب و�صف  ال�رضّ ومّما جاء من هذا 

ر�صابه، واأظهرها �صبغ ال�صفاه، فقال الطليق يف هذا:

ــُه ــي لَ ــبِّ ـــْن ُح ــواَن َع ــل ــ�ــسُّ َحـــــــاوُل ال
ـــُجواأُُ ـــلَّ ـــَف ــــُه اأََغـــــــــرُّ ُم ــــْن ِن ِم ــــزُّ ــــُع ــــيَ َف

ــِه ــاِب ُر�ــس اأَْرَي  ــاُه  ــَق ــسَ � بَنَْف�سُج)2)كـــالأُْقـــحـــواِن  ــَواِد  الــ�ــسَّ ْبِغ  �سِ ــْن  ِم َوجـــالُه 

ا عبد اهلل بن حممد فقد راأى يف وجنتي حمبوبته الورَد خملوطًا بالأزهار والرنج�ص،  واأمَّ

ها راأى ق�صيبًا ح�صنًا: ويف قدِّ

َوْرٌد ــــــاُه  ــــــتَ ــــــنَ َوْج ـَـــــــا  ــــــْوُر َوالــــبَــــَهــــاُرَكــــــــاأَنَّ َخــــالَــــَطــــُه الــــــنَّ

ـــى ـــنَّ ـــثَ تَ اإِذا  ــــــــاٍن  بَ ـــيـــُب  ـــــــــــِوَراُر)3)َقـــ�ـــسِ ـــــِه اْح ــــاً ِب ــــْرف ــــُر َط ــــِدي يُ

وبرع املروانيون يف هذا الو�صف، فقلبوا الت�صبيه اإذ جعلوا من الطبيعة �صورة للمحبوب 

يف حالت الع�صق املختلفة، فهذه قطرات الّندى قد بلَِّت الأوراق، فاأ�صبهت الّدموع التي 

، وقد قال يف هذا املعنى عبد الّرحمن بن املنذر: جالت يف �صفحة اخلدِّ

يُْبدي وما  َمــاِن  الــزَّ ُح�ْسَن  تـَـرى  الــَوْرِداأَلَ�ْسَت  َوَرِق  يف  لِّ  الطَّ انِْتثَاِر  وُح�ْسَن 

ــِه ــاِت ــب ــنَ َج ــــــاِء يف  َ امل َحــــبَــــاَب  ـــــاأنَّ  )))ك
اخَلـــدِّ ْفَحِة  �سَ يف  َجـــاَل  ـــٍع  َدْم تـَـنَــاثـُـُر 

وثمة ت�صـبيه من هذا القبيل نال ا�صتح�صان احلمريي �صاحب البديع يف ف�صل الربيع، 

فعّدُه من الت�صبيهات العقم التي تدلُّ على يقظة الفهم؛ وهو قول ابن القر�صّية )عبد العزيز 

)1) نفح الطيب: 1.

)2) الديوان 454.

)3) الديوان 360. 

)4) الديوان 371. 
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ابن املنذر):

ـــُه ـــاَللَ ـــــدُّ ِخ ـــرْتٌ مَتُ ـــسِ َى � ــُبَكــــــاأَنَّ الــــــ�َّ ــَواِع ــَك ال َراَحـــُهـــنَّ  َراٍح  ِبــاأَْكــوؤ�ــسِ 

ماً َمَعا�صِ احَل��يَ��اِء  َف���ْرِط  ِم���ْن  َن  ْ ��رِِّ ــْن يُــَراِقــُب)1)يُ�����صَ ِ َعــمَّ ــ�ــرصْ ــاأََكــَمــاِمــِهــنَّ اخُل ِب

واأّما الطليق فقد اأنزل الغمام حملَّ العا�صق امل�صتهام، اإذ راأى يف رعده احلرقة وال�صكوى، 

ويف برقه نار ال�صوق والوجد، ويف املطر دموعه الغزار:

ـــبُّ َعــِمــْيــٌد ـــاَم �ـــسَ ـــَم ـــَغ ــِتــَكــاَءَفـــــَكـــــاأَنَّ ال وا�ــسْ ُحــــْرَقــــًة  ـــِد  ْع ـــرَّ ـــال ب اأَنَّ 

وَق نَــــــاُر َجــــــَواُه ــُل بُــــَكــــاَء)2)وَكـــــــــاأَنَّ الـــــــــُ�ُ ــْي ــسِ ــ� واحَلـــيَـــا َدْمــــُعــــُه يَ

ومن غريب الأمور اأّن املروانيني مل ميتحوا يف ت�صبيهاتهم من بيئتهم اخلا�صة؛ مبا فيها من 

اأدوات ال�صلطان والق�صور والربك والتماثيل وما اإىل ذلك، ولول القا�صي ابن لّبال ملا وقع 

اأنَّ هذا ال�صاعر قد تاأخر زمنه، فلم يعاي�ص حقبة  ذكر ملثل هذه الأمور، وعلى الرغم من 

ال�صلطان واحلكم املرواين؛ بل جاء يف وقت تخّفى فيه قومه وا�صتحّبوا التنّكر، ومع هذا 

�صٍة حتيط بها الأزهار: فقد �صّبه القمر وما حواليه من جنوم زهر؛ بربكة ماٍء مف�صّ

َوَقــد ــمــاِء  الــ�ــسَّ يف  الـــبَـــْدِر  اإىِل  هـــُرانْــُظــْر  ـــْت ِبـــَحـــْقـــَويـــِه اَلْنُـــــــُم الـــزُّ ـــفَّ َح

ـــٌة ـــ�ـــسَ ــــــٌة ُمـــَفـــ�ـــسَّ ــــــْرَك ـــــُه ِب َكــــــاأَنَـّ
ــــــُر)3) ــــْن َجــنَــاِبــَهــا َزَه ــــفَّ ِبـــَهـــا ِم َح

البيئة الأندل�صية، ولذا غلب  فالت�صبيهات عندهم م�صتمدة يف جمملها من  وعلى هذا؛ 

 املادّي. 
ّ
عليها الإطار احل�صي

الأّول:  اثنني؛  غر�صني  على  عندهم  قامت  فقد  وظيفتها  حيث  من  الت�صبيهات  واأّما 

تقريب املعنى وتو�صيحه، كما هو احلال يف اأكرث ال�صعر عندهم، ومن اأمثلة ذلك قول عبد 

امللك بن عمر حني زّوج ابنته كنـزة الأمري ه�صام بن عبد الرحمن، فراأى يف هذه امل�صاهرة 

تكافوؤاً جلّيًا؛ فابنته �صم�ص، وه�صام قمٌر بدٌر:

)1) الديوان 488.

)2) الديوان 449.

)3) الديوان 588.
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َهـــا نـُــَظـــراوؤُ ـــُم  ُه ــسِ  ــا� ــَع ال ــــي  اأَب ــْدَرا)1)واآُل  بَ َقَمراً  اأُنِْكَحْت  ب�َسْم�ٍس  فاأَكِرْم 

ولعلَّ عبد الرحمن بن احلكم اأراد اأن ير�صم يف الأذهان �صورة غالمه بدر؛ وقد خّط 

يف عار�صيه العذار، ف�صّبهه بالبدر ليلة التمام؛ وقد بدا ال�صواد يهجم على اأطرافه يف اأول 

اأيام النق�ص:

وَكــــْيـــــ بـَـــــــــــْدٍر  اإىل  ـــــــْر  ـــــــُظ الــــِعــــَذاْرانْ ـــْفـــَحـــتـــِه  ِبـــ�ـــسَ بَــــــَدا  َف 

ــَمـــــــا ــــــُه بَــــــــــــْدُر الـــتَـّ ــــــاأنَّ ــــــَك اْر)2)ف ـــــرصِّ ـــــ� ال ـــــــَرُف  َط ـــــِه  ِب ــــــَدا  بَ ِم 

واأّما الغر�ص الثاين، فهو تزويق ال�صعر وتزيينه ليخرج يف اأبهى حّلٍة، فيكون اأوقع يف 

كاأ�ص  الطليق حني و�صف  ال�رضيف  قول  احلال يف  هو  كما  الأذهان،  واأبقى يف  النفو�ص 

اخلمرة:

ـــــِه ـــــِل اأُْن يف  ــــسَ  ــــاأْ� ــــك ال ـــاوَكــــــــــاأَنَّ  ـــَوَرَق ــو ال ــُل ــْع جـــ�ـــسِ تَ ْ ــْفــرُة الـــرََّ �ــسُ

َفــــِمــــِه يف  ــــــْت  ــــــَربَ َغ َمـــــا  ــــــــاإذا  ــا)3)ف ــَق ــَف ــسَ � ـــُه  ـــْن ِم اخَلـــــدِّ  تـَـــَرَكــــْت يف 

وللطليق اأي�صًا - يف الق�صيدة نف�صها - و�صٌف للغمام جاء فيه بت�صبيهات فريدة، زادت 

املعنى ح�صنًا وجالًء:

ــــاأنَّ الأَْر�ـــــــــسَ ِمــــْنــــُه ُمـــْطـــبـَــٌق ــــَك ـــاف ـــَق ـــِب ـــــاٍن اأُْط ــَب َج ـ�ــسْ وَكـــــــاأَنَّ الــنَـّ

ــــــــْوَن بــِه ــــسَ اَل ــــاِر� ــــَع ــــــــاأنَّ ال ــــِه بَـــَلـــَقـــاوَك ــــْي ــــى َعــــَل اأَْدَهـــــــــــٌم َخــــلَّ

ـــُه لَ ــــْت  ــــبَّ َه اإْذ  ــــَح  ي ــــرِّ ال ــــــــاأنَّ  َعــْقــَعــَقــا)))وَك ـــُه  ـــْن ِم اَلـــــوِّ  َْت يف  ــــــرَّ َط

ورمبا كان هذا ال�صاعر اأكرثهم براعة وحفاوة بتزيني �صعره وجتويده، فقد كرثت عنده 

من  منكم  »وهل  ال�صقندي:  فقال  الأندل�ص،  ف�صائل  على  ب�صعره  ا�صت�صهد  حّتى  الفرائد 

و�صف ما حتدثه اخلمرة من احلمرة على الوجنة؛ مبثل قول ال�رضيف الطليق:

ــاً ــِرب ــْغ ـــــوُه َم ــْمــ�ــســاً َوُف ــْت �ــسَ ــَح ــبَ ــسْ َقـــااأَ� ِ ــاقــي املـُــحـــيِّـــي َمـــ�ـــرصْ ويـــــُد الــ�ــسَّ

)1) الديوان 287.

)2) الديوان 309.

)3) الديوان 461. 

)4) الديوان 462. 

Diwan-Bin-Marwan.indb   212 12/8/09   9:39 AM



213

َفــــِمــــِه يف  ــــــْت  ــــــَربَ َغ َمـــــا  ــــــــاإذا  ــاف ــَق ــَف ــسَ � ِمــــْنــــُه  اخَلــــــدِّ  تَــــَرَكــــْت يف 

 .
(1(

مبثل هذا ال�صعر فليطلق الل�صان، ويفخر كل اإن�صان«

فكانت  عنده،  ال�صورة  اأغنت  رائقة  ت�صبيهات  النجوم  و�صف  يف  حممد  بن  ول�صعيد 

ام، واأّما الكواكب فكاأنها  النمَّ النجوم يف احل�صن مثل رو�صة الرنج�ص وقد ُحفت بنبت 

يتقاذفها بحٌر متالطم  يواقيت  ال�صغرية  الليل، والنجوم  تبّدد ظلمة  بروج حماطة مب�صابيح 

الأمواج:

نَْرِج�ٍس ــُة  ــسَ َرْو� ــِن  احُلــ�ــسْ يِف  ـــاِمَوَكــاأنَّــهــا  ـــمَّ ـــنَّ ال ـــــَن  ِم َرْو�ـــــــسٍ  يِف  ــــرَتُّ  ــــْف تَ

ــٌل ــاِك ــيَ ــــــُ�ُوِج َه ـــى ال ـــَل ــــا اأَْع َ ــــاأَنَّ ـــِح الإِْظـــــــــاَلِموَك ـــاِب ـــسَ ـــ� ــــٌة ِبَ ــــوَف ــــُف َمْ

ــوِم يـَــَواِقـــٌت ــُج ــنُّ ــَرى ال ــْغ ــسُ ـَـــا � ــــاِم)2)َوَكــــاأَنَّ ــنَّ ُعـــبَـــاُب بَــْحــٍر َط ــه يَـــْجـــِري ِب

املعنى  الت�صبيه عنده يف غالب الأمر عفوّيًا ل تكلف فيه، وغر�صه زيادة  وهكذا جاء 

جالًء وو�صوحًا، واإك�صاب ال�صورة رونقًا وجماًل. 

واإن كان هذا الف�صل للت�صبيه؛ فلال�صتعارة مكانة عظيمة يف �صعرهم، اإذ تعدُّ ال�صتعارة 

اأكرث فنون البيان اإ�رضاقًا، فهي على ما حكى ابن ر�صيق: »لي�ص يف حلي ال�صعر اأعجب منها، 

 .
(3(

وهي من حما�صن الكالم اإذا وقعت موقعها، ونزلت مو�صعها«

وقد ُعِرف عن املروانيني افتتانهم بالطبيعـة، حّتى غــدت �صــريكة لهــم يف همومهــم 

واأحزانهــم، فبّثوها لواعج قلوبهم، واأ�صبغوا عليها حياًة لت�صاطرهم معاناتهم، فهــذا عبد 

اخــل راأى فــي النخلة �رضيكًا يف الغربة، فبّثها وجده و�صوقه اإىل اأهله وحمّبيه  الرحمــن الدَّ

يف امل�رضق، ثم طلب منها البكاء، ولكن غربتها ووح�صتها �رضفتها عن هذا الأمر:

ـــٌة ِمــثــلــي ـــبَ ـــِري ـــــــِت َغ ـــا نَــــْخــــَل! اأَنْ ـــِلي ـــسْ الأَ� ــــِن  َع ـــٌة  ـــيَ نَـــاِئ الــــَغــــْرِب  يِف 

ــٌة ــ�ــسَ ــبَّ ــَك ــي ُم ــِك ــْب ـــِكـــي، وَهـــــْل تَ ـــابْ َخــْبــِلَف َعــلــى  ـــْع  ـــبَ ـــْط تُ مَلْ  ـــاُء  ـــَم ـــْج َع

)1) ف�صائل الأندل�ص واأهلها 38. 

)2) الديوان 440. 

)3) العمدة 239/1.
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ــْت ــَك ــبَ لَ اإذاً  ـــِكـــي،  ـــْب تَ ــــا  ــــَه اأَنَّ ــِللَــــو  ــْخ ــنَّ ـــَت ال ـــِب ـــْن ــــَراِت وَم ــــُف ـــــاَء ال َم

ــــي ــــِن ــــَل ـــــْت، واأَْذَه ـــــَل اأَْهـــِلـــي)1)لـَــِكـــنَّـــهـــا َذِه َعـــْن  الــَعــبَّــا�ــِس  ــي  ــِن بَ ي  بُْغ�سِ

خمتال؛  والورد  املحبوب،  لهجران  ا�صفّر  عا�صقًا  الرنج�ص  ه�صام يف  بن  اأحمد  وراأى 

فاأكمامه متنع عرفه حينًا، واأحايني تن�رضه:

جــَوانــِبــِه يف  ــــسِ  ْو� ــــرَّ ال اإىل  ـــْر  ـــُظ ــــُرُهانْ ــــَف ـــٌك واأَ�ــــسْ ـــاِح اأَْحـــــَمـــــُرُه �ـــسَ

ـــْفـــَرتُـــُه ــتَــجــدُّ �ـــسُ ـــُه تَــ�ــسْ ـــسُ ـــ� ـــْرِج ـــْهـــجـــُرُهنَ ـــى كـــــــاأَنَّ احَلـــِبـــْيـــَب يَ ـــتَّ َح

ــِه ــِت ــاب ــن م يف  ــــاُل  ــــْخــــتَ يَ ــــــــــَوْرُد  ُُه)2)وال ــــرصُ ــــ� ــــْن ـــِه اأْكــــمــــاُمــــُه وتَ ـــوي ـــْط تَ

اأوقات الحتفالت،  الّريا�ص بقدوم  ا�صتب�رضت  انحبا�ص املطر؛  الربيع بعد  ويف ف�صل 

امل�صك  ف�صّوعت  الأزهار  الرياح  وهّزت  ال�صند�صية،  وحللها  برودها  الأر�ص  فلب�صت 

والعبري، ويف ذلك قال عبد الرحمن الأ�صم:

ــرصَا ــ� ــْب ــتَ ــسْ ا� قـــد  املِــــْهــــَرَجــــاَن  ااأََرى  ـــَ�َ ـــْع ـــتَ َغـــــــَداَة بَـــَكـــى املـُــــــْزُن وا�ـــسْ

ــــــــسُ اأَْفــــَواَفــــَهــــا َاو�ــــرُصِْبــــَلــــِت الأَْر� ــَس الأَْخــــ�ــــرصَ ــُد� ــْن ــسُّ ــ� ـــِت ال ـــَل ـــلِّ َوُج

ـــا ـــَرَه ـــاِب ـــنَ ـــسَ ــــــاُح � يَ ــــــرِّ ــــــــزَّ ال ــَك َوالــــَعــــْنــــَ�َا)3)َوَه َعــِت املِــ�ــسْ ــوَّ َفــ�ــسَ

ومن ال�صتعارة يف مظاهر احلياة املختلفة قول احلكم بن ه�صام:

الأُْذِن اإىل  �ْسَهى  اأَ الِبْي�ِس  ليِل  �سَ ْدِن)))ِغنَاُء  والــرَّ واللَّْهِو  الأَْوتـَـاِر  اللَّْحِن يف  من 

فال�صيف له غناء �صجي؛ هو اأطرب واأ�صهى لل�صاعر من غناء القيان احل�صان. ومنها قول 

�صعيد بن حممد يف املوت: 

ـــــًة ــِه َراأَْف ــي ــس ــا� ــــاٍك ُتَ ــــوُت ل بَ ـــا َم ـــازُعوي َج ــَك  ــالِل ــِت ــَد اح ــْن ِع ــٌف  ــائ َخ ول 

ــٍد ـــال يَ ــو ِب ــُط ــ�ــسْ ـــال ِرْجـــــٍل وتَ ــــدبُّ ِب تَ
ــُع))) ــا�ــسِ و�ــسَ َداٍن  ــَك  ــْن ِم ــاٍج  ــنَ ِب ولي�َس 

)1) الديوان 282.

)2) الديوان 377.

)3) الديوان 380.

)4) الديوان 299.

)5) الديوان 435.
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فاملوت كائن قا�ٍصِ ل رحمة فيه، فما يرقُّ لباٍكٍ اأو خائف، فهو يدبُّ على الأر�ص بال 

قدم، ويبط�ص من غري يد، وما بناٍج منه القريب اأو البعيد. 

ول�صعيد اأي�صًا ا�صتعارة لطيفة يف �صحيفة ال�ّصعر:

ـــٌل ـــاأَمِّ ـــتَ ــا ُم ــه ــنَ ــسْ ــ� ــــَل ُح ـــــاإذا تَــــاأَمَّ ـــَرِقف ـــْه ُم ــــًة يف  ــــَل َرو�ــــسَ تـَـــاأمَّ ـــٌن  ـــِط َف

ــا ــَه ــولَ ــُم ــو اإِلــــْيــــَك ُخ ــُك ــسْ ــ� املُْغدِق)1)لــكــنَّــهــا تَ َحاِب  ال�سَّ اإىل  يا�ِس  الرِّ �َسْكَوى 

يف  اأنَّها  غري  اأزهار،  رو�صة  كاأنَّها  حتَّى  النظم،  جميلة  ال�صنع  بديعة  ال�صحيفة  فهذه 

�صحيفة بي�صاء، ولذاك ت�صكو اإهمالها وان�رضاف النا�ص عنها، مثلما ت�صكو الريا�ص للغمام 

ا الطليق فمن لطيف ما ذهب اإليه يف هذا الأمر قوله يف الدهر:  انحبا�ص املطر. واأمَّ

�ُسْغال ِن  ــرَّ َفــ�ــسَ ـــــِري  َدْه ِل  َغ  ـــرَّ ـــَف املَْحاَلتَ
َ
ِتي  َرو�سَ ِب  ِخ�سْ ِمْن  ِني  �سَ َوَعوَّ

َـــا ـــاأِر الـــنَّـــِبـــْيـــَل كـــاأنَّ ـــثَّ ـــال ـــُب ب ـــاِل ـــَط يُ
نَــْبــال)2) اأح�ساِئِه  ــَن  ب ِمــْنــُه  النُّبَل  يـَــَرى 

ه و�صغله ال�صاغل،  فالدهــر تــرك النــا�ص ووقــف نف�صه على ال�صاعر، حّتى اأ�صبح همَّ

فقال  منه،  عوذاً  عليها  وزاد  قيوده  اأحكم  اإذ  �صجنه،  يف  وتابعه  �صقاًء،  بنعيمــه  لـه  فبدَّ

الطليق:

َفــَرجــاً ِل  ــُه  ــْن ِم يَْخ�َسى  ــُر  ه ــدَّ ال ــا  َ ــاأنَّ مَتــاِئــُمــُه)3) ك البَلَوى  َعَلى  ــوِدي  ــيُ ُق َفــِمــْن 

واملدركات  اجلمادات  على  احلياة  ت�صبغ  معظمها  يف  عندهم  ال�صتعارة  كانت  واإذا 

العقلية؛ فاإنَّ عبد امللك بن عمر خالف هذا املنهج، فقال يف مدح الّداخل:

ُمــْقــِمــٌر َمـــــْرواَن  اآِل  ِمـــْن  ـــَدا  بَ اأَْن  ــَرااإىل  ْه ــدَّ ــِد ُظــْلــمــِتــِه ال ــْع ــاَء لـَـنــا ِمـــْن بَ ــس اأَ�

ــًة ــَم ــْع ثْـــــبَـــــَت ِن
ــــــاًل َواأَ نْـــــبَـــــَت اآَم

ــــِ�َّا)))َواأَ ــَة وال ــَرام ــَك ــا َفــاأَلــَفــْيــنَــا ال ــنَ ــْئ َوِج

فالّداخل هنا قمٌر منرٌي اأ�صاء لأقاربه ليلهم املدلهم، واأنبت زورع اآمالهم، وقيَّد النعمة 

لهم، فاألفوا الحرتام والتقدير عنده. 

)1) الديوان 437. 

)2) الديوان 464. 

)3) الديوان 464. 

)4) الديوان 287.
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املعاين،  من  امل�صتور  لك�صف  و�صـــيلة  كانــت  املروانيني  عنـــد  فال�صــتعارة  وبعــد؛ 

معينة؛  اأمور  يف  الت�صبيه  مع  ا�صــرتكت  واإن  وهي  عليهــا،  واملتعــة  اجلماليــة  واإ�صفــاء 

الت�صبيه؛  الأ�صل �رضبًا من �رضوب  واحــد، وكونها يف   
ّ
م�صـــدر ح�صي مــن  كَمْتِحِهَما 

فاإنها - مبا متلكــه مــن طاقــة اإيحائّية - زادت ال�صورة حياًة، فاألقت حبائل من الت�صويق 

واملتعة عليها. 

فاإنَّ   - عندهم  الكناية  يف  الرجاء  قّلة  مع   - الت�صوير  يف  الأ�صلوبني  هذين  وبت�صافر 

اأدّل على ذلك من  ب�صاطة و�صال�صة، ول  باحلياة يف  تنب�ص  الفنّية كانت موحية،  ال�صورة 

ق�صائد ال�رضيف الطليق، اأو �صعيد بن حممد )البلينة)، وغريهما.

ج- املح�ّسنات املعنويّة: 

مل تكن الأ�صاليب البيانّية ال�ّصابقة هي كل ما اعتمد عليه �صعراء املروانيني، فقد عمدوا 

اجلمع  وهو  اأكرثها؛  كان  الطباق  ولعّل  واإغنائها،  �صورتهم  لتو�صيح  اأخرى  و�صائل  اإىل 

الّطباق  ي�صّمى مقابلة. وياأتي  بني ال�صيء و�صّده يف الكالم. واجلمع بني �صّدين ق�صاعداً 

ليزيد ال�صورة جالًء وو�صوحًا نتيجة مقارنة ال�صيء ب�صّده، فمن الّطباق قول عبد الّرحمن 

الّداخل:

َكـــَواِكـــٌب ـــاِن  َم ـــزَّ ال ـــَع  َم ـــوَك  ُـــُل امل ـــــــُل)1)اإنَّ  ــــــٌم اآِف ـــا، وَنْ ـــُعـــنَ ـــــٌم يُـــَطـــاِل َنْ

فطابق بني )جنم يطالعنا) وبني )جنم اآفل)؛ ليبنّي تبّدل احلال، وانتقال ال�صلطة من ُمْلك 

اإىل ملك، ومنه قول احلكم الّرب�صي:

فاْرتَوْت يَْهَماَء  ــْوِق  َف ِمــْن  ِبهم  هِل واحَلْزِن)2)َقــَذْفــُت  له الأَر�ُس وا�ستَوىل على ال�سَّ

فطابق بني )ال�صهل) وبني )احلزن). ومنه اأي�صًا قوله يف التذلّل جلواريه:

ــاَظ�����لَّ ِم�����ْن َف�������ْرِط ُح����بِّ����ِه َمْ��ل��وك��ا ــَك ــي ــِل َم َذاَك  ـــَل  ـــْب َق كــــان  ولَــــَقــــْد 

)1) الديوان 283.

)2) الديوان 299.
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ــُل لــلــُحــْر ــَذلُـّ ــُن الـــتَـّ مَمـْــُلـــوَكـــا)1)هــكــذا يَــْحــ�ــسُ الـــَهـــَوى  يِف  ــــاَن  َك اإذا  ِر 

ليوؤّكد  فطابق بني )مملوكًا) وبني )مليكًا)، كما فعل ذلك يف قوله )التذلل) و)احلّر)؛ 

�صّدة خ�صوعه، مع عظيم �صلطانه واإباء نف�صه.

وقول عبد الّرحمن بن احلكم:

ـــ ــسْ ــ� ــِب لَ ـــى  حـــتَّ ـــَع  ـــْق ـــنَّ ال ِرُع  �ُسحوبَاواأدَّ َوجــهــي  ِة  ــرصْ ــ� نُ ــعــِد  بَ ــن  ِم ُت 

ــٍب ــال ـــاَمـــْنِ مـــن َغ ـــــُن الـــِهـــ�ـــسَ ــــا ابْ ـــا)2)اأن ـــُروبَ ـــي ُح ـــِف ـــبُّ ُحـــروبـــاً واأُْط ـــسُ اأَ�

)اأطفي  )اأ�صب حروبًا) وبني  الأول، وبني  بيته  فطابق بني )ن�رضة) وبني )�صحوبًا) يف 

احلروب  اإ�صعال  على  وقدرته  قوته  مبلغ  ليوؤكد  بذلك  وجاء  الّثاين،  بيته  يف  حروبًا) 

واإطفائها. 

وقول املطرِّف بن عبد الّرحمن:

ـــــاًل ـــــي �ـــــسِ اأَ ـــــْع  ــــــيِـّ اأُ�ــــــسَ ــــــاِح)3)َومَلْ  ــــــبَ �ــــــسَ ــــــــــــالَع  اطِّ َول 

وقول حممد بن عبد الّرحمن:

َفـــَزادن ــي،  ِب ما  للبُْعِد  ــي  وِب ــدْرُت،  الُقْرِب)))�ــسَ يف  َرَجائَي  اأَ�ْسَواقاً  وِق  ال�سَّ اإىل 

�صعرائهم  عند  وجمالّية  اإيحائّية  اأكرث  منحى  ياأخذ  حّتى  �صعرهم  يف  الطباق  ويّطرد 

املفلقني؛ من مثل ال�رضيف الطليق، و�صعيد بن حممد، وغريهما.

فمنه قول �صعيد بن حممد )البلينة):

ـــٌر ـــاأَخِّ ـــتَ ـــي ُم ـــِن ُم)))وِمـــــَن الـــَعـــَجـــاِئـــِب اأنَّ ـــَقـــدِّ ــم ُمـــتَ ــَده ــْن ــي ِع ــِب ــْل ــهــم وَق َعــْن

فهو يطابق بني )متاأّخر) وبني )متقّدم)؛ ليوؤّكد مبلغ لوعته يف بعده عن الأحّبة.

وقوله اأي�صًا:

)1) الديوان 298.

)2) الديوان 307.

)3) الديوان 319.

)4) الديوان 330.

)5) الديوان 441.
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َراأَْت اإذا  ــتـَـْنــِفــَراٌت  ُمــ�ــسْ املـَـَهــا  ـــواُدُه)1)َفِبْي�ُس  ـــسَ ــسَ ِعـــــَذاٍر َقـــد تـَـــوىلَّ � ــا� ــيَ بَ

فمطابقته بني )بيا�ص عذار) وبني )�صواده) بيان لعزوف الفتيات عنه.

وقول ال�رضيف الطليق يف �صجنه املظلم:

ق َحـــْولـَــُه هــــراُء تـُــ�ـــرصْ ــَودُّ والــــزَّ ـــاِج)2)يَــ�ــسْ ـــَع ال َدَواِة  يف  اأُوِدَع  كـــاحِلـــْ�ِ 

ال�صجن، يف حني تزدهر  بوؤ�صه و�صقاءه يف  ليوؤّكد  فطابق بني )ي�صّود) وبني )ي�رضق)، 

احلياة يف الّزهراء، ويرفل اجلميع يف ال�صعادة.

وقوله اأي�صًا:

ـــْيـــُل ِبـــِه ـــــَرى الـــلَّ ـــْدِر يُ ـــبَ ــــــَت كـــال اأَنْ
ــا)3) ــــْوراً وَطـــــْوراً ُمــوِحــ�ــسَ ــاً َط ــ�ــس ــوؤِْن ُم

فاملطابقة بني )موؤن�صًا) وبني )موح�صًا) جاءت لتدّل على حالته وقت الو�صل والهجر، 

فهو عند الو�صل يرى القمر موؤن�صًا جمياًل، وعند الهجر يراه موح�صًا كئيبًا. 

وقول حممد بن عبد امللك:

ــاٍب ــسَ ــ� ــتَ ـــــُه ِب ـــــتُ ـــاٍب اأَْرَدف ــــْم تـَــ�ـــسَ ــاِق)))َك ــبَ ــِت ــاْغ ــُه ب ــتُ ــْل ــسَ ــاٍح َو� ــبَ ــِط ــسْ وا�

وقول �صليمان امل�صتعني:

لــلــَهــَوى ـــل  ـــَذلَّ تَ ــاً  ــك ــِل َم تَـــْعـــِذلـــوا  ل 
ـــــاِن))) ثَ ـــُك  ـــْل وُم ــــزٌّ  ِع ـــَوى  ـــَه ال ُذلُّ 

وهذا الطباق بني )ذل) و)عّز) �صبيه بتذّلل احلكم الرب�صي يف طباق �صابق. 

اأّما املقابلة فقد ظهرت يف ثنايا �صعرهم عفويّة من غري تكّلف اأو �صنعة، فمنها قول حممد 

بن املنذر:

ـــُدُه ـــِع ــاُه َواأُبْ ــن ــسْ ــُت اأَ� ــْن ــاَر َمـــْن ُك ــُه)))َو�ــسَ ــُف ــِط لْ ْهــــَواُه َواأُ ــْن ُكــْنــُت اأَ ــاَن َم ــَك َم

)1) الديوان 434.

)2) الديوان 453.

)3) الديوان 459.

)4) الديوان 476.

)5) الديوان 485.

)6) الديوان 373.
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فقابل بني )اأ�صناه واأبعده) وبني )اأهواه واألطفه)؛ ليوؤّكد فعل الهجر فيه، وتبّدل حاله 

بعد فراق احلبيب.

وقول حممد بن عبد امللك:

بَــــاٍق َوَوْرُدَك  ـــــــٌب  َذاِه ـــِه واأَنـْــــــَت َمــــنـُـــوُع)1)َوْرُدُه  ــٌل ب ــه ــسَ ـــو � وه

فقابل بني )ورده ذاهب) و)وردك باٍق)، وبني )�صهل) و)منوع)؛ ليوؤّكد بقاء جمال 

احلبيب وت�صاونه، وبعده عن البتذال. 

وقوله اأي�صًا:

ــاً ــب ــْج وُع ــاً  ــه ــْي ِت ـــَزاَد  ـــتَ ـــسْ ا� ـــا  َم وُذلَّ)2)واإَذا  ــوعــاً  ُخــ�ــسُ لـَــُه  ي  نَْف�سِ ِزْدُت 

ح الّتباين بني نظرتي احلبيب  فقابل بني )تيهًا) و)عجبًا) وبني )خ�صوعًا) و)ذلًّ)؛ ليو�صّ

واملحبوب، فاحلبيب مغرتٌّ بجماله ومتّلكه قلب حمّبه، واملحبُّ طائٌع مت�صاغٌر له. 

وقول ال�رضيف الطليق:

ـــٍد ـــُح ِعـــْي ـــْب ـــــُه �ـــسُ نَّ ـــــاأَ ـــيٍّ َك ـــُحـــوِب)3)َوَعـــ�ـــسِ َجـــامـــٍع بَــــْنَ بَــْهــَجــٍة و�ـــسُ

اأجلاأت  القافية  اأن  فقابل بني )ع�صي) و)�صبح عيد)، وبني )بهجة) و)�صحوب)، غري 

ال�صاعر اإىل ما ل يحمد يف الطباق، فال�صحوب للع�صي ولي�ص ل�صبح العيد. 

ومن املح�ّصنات املعنوية التي تزيد املعنى و�صوحًا وجالًء ح�صن التعليل، وهو اأن ينكر 

الأديب �رضاحًة- اأو �صمنًا- عّلة ال�ّصيء املعروفة، وياأتي بعّلة اأدبّية طريفة تنا�صب الغر�ص 

 .
(4(

الذي يرمي اإليه

وقد ظهر ذلك يف قول اأبي يزيد بن العا�صي:

فــيــِه لَم  ــــــِذي  الَّ ـــُد  ـــس ـــا� احَل ــــُه  ـــاَعــــابَ ـــَدريَّ ُج ِه  ــــــدِّ َخ ـــــوَق  َف اأُِري  اأَْن 

)1) الديوان 475. 

)2) الديوان 477.

)3) الديوان 452.

)4) جواهر البالغة 295.
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ـــــــاٍم ــــــــالُل مَتَ ــــــُه ِه ــــــُه َـــــــــا َوْج يَّـــــا)1)اإنَّ َ ــه الـــــ�ُّ ــي ــل َجـــَعـــلـــوا بُـــرقـــعـــاً َع

فال�ّصاعر رّد على منتقديه وح�ّصاده يف هوى حمبوبه، وحماولتهم انتقا�ص جمال املحبوب 

ببثور ظهرت على خّده، فقال اإّن وجه حمبوبه بدر الّتمام، وزاده ح�صنًا اعرتا�ص الرثّيا له 

حّتى كاأّنها ت�صرته. 

وقول ابن لّبال وقد اأح�صن التعليل:

ــي ــِب ــْي ــسِ ــ� َم َراأَْت  اأَْن  ـــْت  ـــبَ ـــَعـــجَّ ــْهتَ ــيَّ ــَم ــسُ � ـــي  ـــِرِق ـــف َم يِف  ـــَحـــُك  يَـــ�ـــسْ

ِزيٌّ ـــسُ  ـــا� ـــيَ ـــبَ ـــال ف ـــي  ـــِب ـــَج ـــْع تَ ـــــْه)2)ل  ـــــيَّ َم
اأُ ـــي  ـــِن بَ ــــْوِمــــي  َق ِزيِّ  ِمــــن 

فقد دفع ابن لّبال ُعْجَب �صمّية من �صيبه، باأّن البيا�ص �صعار بني اأمّية.

وقول حممد بن عبد امللك:

ــْوعــٍد ــَل اإْنَـــــاِز َم فــــاإِْن َمــانَــَعــْتــِنــي َفــ�ــسْ
اخَللِق)3) اإىل  اأَ�ْسَهى  املَْمنُوَع  احَليَا  ــاإِنَّ  ف

اإىل  تلّهفًا  زاده  بل  والغ�صب،  احلنق  يوجب  ل  حمبوبته  �صدَّ  اأّن  اإىل  ال�ّصاعر  َخل�َص  اإذ 

لقائها، فاملطر املنحب�ص يف ال�ّصماء اأ�صهى اإىل الّنا�ص من املطر الّنازل. 

وقول ال�رضيف الطليق:

ـــا بـَـْيــنـَـنــا ــاً َم ــغ ــلِّ ــبَ ــُم ُم ــْي ــسِ ــ� ــنَّ ـــــَدا ال ــَذاُهوَغ �ــسَ ــــاَب  وَط ـــوى  َه َرقَّ  ـــَذاَك  ـــِل َف

ـــــَداوؤُُه نْ ــِه اأَ ــْت ب ــِزَج ــسُ قــد ُم و� ــرَّ ــا ال ــَذا ِذْكــــراُه)))َم ــن �ــسَ ــَب ِم ــيَ ْط
ــاأَ ــَحــراً ب �ــسَ

فالّن�صيم بدا رقيقًا علياًل عند الأ�صيل، وما ذاك اإّل لأّنه يحمل ر�صائل ال�صوق والهوى 

بني الأحّبة. وقول اأحمد بن ه�صام يف تعليل �صفرة الرّنج�ص:

ـــْفـــَرتُـــُه ــتَــجــدُّ �ـــسُ ـــُه تَــ�ــسْ ـــسُ ـــ� ـــْرِج نَ
ـــُرُه))) ـــج ـــْه ـــَب يَ ـــْي ـــــاأَنَّ احَلـــِب َحـــتَّـــى ك

فالرنج�ص اكت�صب لونه الأ�صفر من �صحوب حلق به؛ حينما هجره احلبيب.

)1) الديوان 605.

)2) الديوان 600.

)3) الديوان 476.

)4) الديوان 451.

)5) الديوان 477.
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وقول الطليق يف �صجنه:

ـُه َفــاإِنَـّ ِل  َعــاِئــٌب  �ِسجِني  ـــوُل  ُط ـــا  ــنِّوَم ــِدْئــَن بَـــال �ــسَ لْــــبَــــاٍب �ــسَ
ــنٌّ لأَ ــسَ ــ� ِم

ــبَــْت تَــَكــ�ــسَّ ــاِر  ــَق ــُع ــال ك اإلَّ  اأَنـَــــا  ــــا  )1)َوَم
نِّ ــــدَّ ال ــرِة  ــاق ــَع ُم يف  ــبــاً  ــْي وِط ْيماً  نَ�سِ

فرّد على من عابه يف �صجنه وطول ُمْكِثه فيه بالقول: اإنَّ ال�صجن قادح لأذهان خاملة 

اأطيب  ا هو فمثل اخلمر،كّلما تعّتقت وطال ُمكثها؛ كانت  الّتفكري، واأمَّ قّلة  �صدئت من 

واأكرث جودًة. 

ومن املح�ّصنات املعنوية التكرار، وهو اأن يكّرر ال�صاعر لفظًا اأو معنى من املعاين، وغالبًا 

.
(2(

ما يقع يف الألفاظ دون املعاين، وله موا�صع يح�صن فيها، واأخرى يقبح فيها

ومن ذلك قول عبد الّرحمن الّداخل:

ـــاأَْر�ـــسٍ ِب ــَت  ــْم ــِل َع َكــمــا  ــِمــي  ِجــ�ــسْ ــــاأَْر�ــــسِاإنَّ  ــِه ِب ــي ـــ ـــ ــِك ــاِل ــــــــوؤاِدي وَم وُف

ــا ــنَ ـــ ـــ ـــ ــرَتَْق ــاْف ــا ف ــنَ ــنَ ــْي َر الـــبَـــْنُ بَ ي)3)ُقــــــدِّ ُغْم�سِ ــوِنَ  ــُف ُج ــْن  َع ــْنُ  الــبَ ـــَوى  َوَط

فكّرر ال�صاعر لفظة )الأر�ص) مرتني ليدّل على مقدار اأمله، وُبْعد ال�ّصقة بني روحه وج�صده، 

وكّرر لفظة )البني) يف البيت الّثاين؛ ليبنّي اأّن البني هو �صبب معاناته واأرقه الّدائم.

وقول عبد الّرحمن اأي�صًا:

يـَـغــَفــُلــوا ل  اأَْن  ــــزِم  احَل ـــلُّ  ُك ـــــْزُم  ــِة َغـــاِفـــُل؟)))واحَل يَـّ ـــَر الـــَ�ِ ـــْدِب ـــــــُروُم تَ اأَيَ

وقول احلكم الرب�صي:

ــْم ــاَرُه ِذَم وانْتََهْكُت  ـــاري  ِذَم اِرَعا)))َحَمْيُت  �سَ َخــْزيـَـاَن  َظــلَّ  يَُحامي  ل  ــْن  وَم

عائد  اختالف  مع  )ذمار)  كلمة  فكّرر  الطباق،  اإىل  التكرار  احلكُم  َجَمَع  البيت  ويف 

ح مقدار عّزه، ومبلغ �صعف اأعدائه. ال�صمري؛ ليو�صّ

)1) الديوان 465.

)2) العمدة 70/2.

)3) الديوان 279.

)4) الديوان 283.

)5) الديوان 298.

Diwan-Bin-Marwan.indb   221 12/8/09   9:39 AM



222

وقول حممد بن عبد الّرحمن:

احَلــْرِب َعن  يوَف  ال�سِّ َفاأَْغَمْدُت  )1)َقَفْلُت 
احُلبِّ ِمَن  يُوُف  ال�سِّ عني  اأُْغِمَدْت  وما 

ح بطولته يف احلرب، و�صعفه اأمام �صيوف  فكّرر لفظتي )اأغمدت) و)ال�صيوف)؛ ليو�صّ

احلب امل�رضعة عليه. 

ويخرج التكرار اإىل معاٍن �صّتى �صاأعر�ص لبع�ٍص منها؛ فهو قد اأفاد تو�صيح املعنى وتبينه 

فيما �صلف من اأمثلة، وقد يفيد الت�صبيه كما يف قول حممد بن عبد امللك:

ــْ�َُه �ــسَ اأَنَّ  لــو  ْخُر  ال�سَّ ـــَودُّ  يَ ــٌد،  ــْي ــْ�ِي َعــَلــى مــا نـَـابـَـِنــي لــلــنَّــواِئــِب)2)َجــِل كــ�ــسَ

وقول ه�صام بن عبد الّرحمن:

اِحكاً ُم�سَ اأََراُه  اأَن  اإلَّ  الَعْي�ُس  ْبِح)3)فما  ال�سُّ َعِن  البَِهْيُم  اللَّْيُل  ِحَك  �سَ َكَما 

ويفيد الّتلّذذ بكلمة حمّببة اإىل نف�ص ال�صاعر؛ من مثل قول �صليمان بن احلكم:

لــلــَهــَوى ـــل  ـــَذلَّ تَ ــاً  ــك ــِل َم تَـــْعـــِذلـــوا  ــــاِنل  ثَ ــــٌك  ــــْل وُم ـــــزٌّ  ِع ــــَوى  ــــَه ال ُذلُّ 

الَهوى ـــُل  اأَْه ــَوى  ــَه ال يف  ـــارى  َتَ ــٍة واأََمــــــاِن)))واإذا  ــَط ــْب ــَس الــَهــَوى يف ِغ ــا� َع

فقد كّرر ال�صاعر لفظة )الهوى) خم�ص مّرات يف بيتني؛ وهذا ما يدّل على طغيان احلب 

على روحه، وجريان معانيه على ل�صانه. 

واأّما قول �صعيد بن حممد: 

اأَْن اآَن  ـــــــا  َم اأَ ـــــــولَي  َم ـــــاهلِل ِمــــْن َهـــْجـــِرَكـــا)))َمــــــــْولَي  تُــِريــَحــنــي ِب

فظاهره الت�صاغر والتذّلل ، واإن يكن التنبيه اأوىل لي�صتجلب ال�صاعر �صمع �صّيده وب�رضه، 

فينال عفوه ور�صاه. 

ومن معانيه اأي�صًا الّتهويل، كقول ب�رض بن عبد الّرحمن:

)1) الديوان 330.

)2) الديوان 473.

)3) الديوان 348. 

)4) الديوان 485.

)5) الديوان 440.
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ــاُب ــَج ِح نْــيَــا  الــدُّ ـــِن  َع ِل  ــــــَذاُبِحــَجــابُــَك  َع ـــــِه  ِب اأََراَك  ل  ـــــــــْوٌم  َويَ

َعــنِّــي َواَراَك  اإِْذ  اأَِعـــْيـــ�ـــسُ  ــَف  ــْي ــَك ــــاُب)1)َف ــــبَ ـــــاٌب َف ــــا بَ ــــَه ـــوٌر ُدونَ ـــ�ـــسُ ُق

فعّظم ال�ّصاعر اأمر احتجاب احلبيب، وراأى فيه زوال احلياة عنه. 

ومن املح�ّصنات املعنوّية الرتادف، وهو قريب ال�صبه بالتكرار، بيد اأّن هذا اإمّنا يقع يف 

لفظني مبعنى واحد، وغر�ص ال�ّصاعر منه تاأكيد املعنى؛ اعتماداً على ما تبّثه الكلمة املرادفة 

من �صحنة تزيد املعنى متّكنًا ور�صوخًا.

فمن ذلك قول عبد الّرحمن الّداخل:

والــنَّــَوى ِب  الــتَّــَغــرُّ يف  �َسِبيِهي  اأَْهــِلــيَفُقْلُت:  وَعــْن  بـَـِنــيَّ  ــْن  َع التَّنَائي  وُطـــوِل 

ــــِت ِفــيــَهــا َغــِريــبَــٌة ــاأِْت بـــاأَْر�ـــسٍ اأَنْ ــسَ ــ� ِمْثِلينَ ــاأَى  ــتَ واملـُـْن ــاِء  ــ�ــسَ الإِْق يف  َفِمْثُلِك 

الَّذي ْوِبها  �سَ ِمْن  املـُـْزِن  َغــَواِدي  بالَوبِْل)2)�َسَقْتِك  َماَكْن  ال�سِّ ويَ�ْستَْمِري  يَ�ُسحُّ 

وقول احلكم الرب�صي:

هْم َقْر�سِ اَع  �سَ وفَّْيتُُهْم  ن  اأَ ِزْدُت  ــا)3)وَهــْل  ــاِرَع ــ�ــسَ َرْت وَم ــــدِّ َفـــواَفـــْوا َمــنـَـايــا ُق

وقوله اأي�صًا:

ــُه ــتُ َ ــِزمْي ــــْت َع ـــْن َذلَّ ــَك َم ــْل َعـــــاِن)))َمــَلــْكــنَــِنــي ُم مـــوثَّـــٍق  ـــٍر  ـــسِ � اأَ ُذلَّ  ــلــُحــبِّ  ل

وقول عبد اهلل بن عبد العزيز )احلجر):

َق�ْصَوِتِه َف���ْرَط  يَ�ْصُكو  َقلِبَك  بَ���اُل  ــا)))َم��ا  ــَزنَ واحَل البَثَّ  َعَلْيَك  يَُقا�ِسي  َقلٌب 

وقول احلكم بن اأحمد:

ـــَراِق ـــْه ــوٍب َوُم ــُك ــسْ ــ� ــــوُد ِبَ ــي َتُ ــِن ــْي ـــْن بَــــاِق)))َع ــْوِت ِم ــَم ــل ــا ِل ــُد هلل َم ــْم ــاحَل َف

)1) الديوان 334.

)2) الديوان 281.

)3) الديوان 298.

)4) الديوان 300.

)5) الديوان 427.

)6) الديوان 387.
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ومّما ا�صتخدمه املروانيون من حم�ّصنات ما يعرف بالتق�صيم، وهو قائم على و�صع ال�ّصاعر 

لأق�صام يف الكالم في�صتوفيها، وكّل ذلك يف ن�صق من التوقيع املتناغم، الذي يزيد ال�صورة 

جماًل وجر�صًا �صاحراً، ومنه قول عبد الّرحمن الّداخل:

ــــقَّ بَـــْحـــراً ـــــــــالَفــــَجــــاَب َقــــْفــــراً َو�ــــسَ ـــــــــــًة َوَمْ ـــــاِمـــــيـــــاً ُلَّ ُمـــــ�ـــــسَ

ـــكـــاً ـــْل ــــــــزَّ ُم ـــــــــداً َوب ــــاَد جَمْ ــــسَ ــــ� ـــالَف وِمـــــــْنـــــــَ�اً لــــلــــِخــــَطــــاِب َفـــ�ـــسْ

ــاً ــع ــْب ــسِ ـــْمـــال)1)َفــــنَــــاَل اأَْمـــــنـــــاً، َونَــــــــاَل � ـــمَّ �ـــسَ ــــــاًل، و�ـــسَ ـــــــاَز َم َوَح

وله اأي�صًا:

يََراهما َحّقاً  يِف  ال�سَّ َقاِري  ْيِف  ال�سَّ بَاِئ�ِس)2)اأَُخو  ُكــلِّ  َعــْن  ْيِم  ال�سَّ ــايِف  ونَ َعليِه، 

ب من املح�ّصنات املعنويّة،  ولعّل عبد الّرحمن الّداخل يعّد اأكرث من ا�صتخدم هذا ال�رضّ

فله اأي�صًا:

والَقنَا ــُد،  ــنَّ ـُـَه وامل ــي،  ــْزِم وَح ــْعــِدي،  �ــسَ
ــْت، َوَحــــاٌل َحـــاِئـــُل)3) ــَغ ــَل ـــادٌر بَ ـــَق َوَم

ومنه قول احلكم الرب�صي:

ــًة ْدُت ُغــلَّ ــــــاراً َوبَــــــرَّ ُمْع�رِصَا)))فــــاأَْدَرْكــــُت اأَْوَط واأَْغنَْيُت  َمْكُروباً  َونَفَّ�ْسُت 

وقول القا�صم بن حممد يف تذّمره من �صياع عمره يف علم الكيمياء:

ــــٍر، ِخــــــــَداُع َعـــْقـــٍل ــــْك ـــــاُب ِف ـــــَع اإتْ
ـــاُع ُعــــْمــــِر))) ـــيَ ــــــاٍل، �ـــسَ ـــاُد َم ـــ�ـــسَ َف

وقول ال�رضيف الطليق:

ــــَدى ـــسٍ ونَ ـــاأْ� ـــبَ ــــْن َفـــتـــًى ِمـــْثـــِلـــَي ِل ـــــى؟)))َم ـــــَق ـــــاٍل وتُ ـــــَع َوَمــــــَقــــــاٍل وَف

واملالحظ اأّن التق�صيم يف �صعر املروانيني مل يكن �رضبًا من �رضوب الّزينة والّزخرفة، بل 

)1) الديوان 284. 

)2) الديوان 278. 

)3) الديوان 283.

)4) الديوان 296.

)5) الديوان 354. 

)6) الديوان 463.
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جاء عفو اخلاطر يف اأغلبه، متدّفقًا يف تعبري عن نف�صّية ال�صاعر الغا�صبة املتذّمرة حينًا، اأو 

امل�صطرمة فخراً حينًا اآخر. 

األوانــًا مــن املح�صــنات املعنويــة طرقهــا هــوؤلء  اإّن هنــالك  ول بــد مــن القــول: 

�صمة  تعدُّ  ل  لأنها  عليها؛  الوقوف  يح�صن  ل  �صعرهم،  اأثناء  يف  َعَر�صًا  جاءت  ال�صعراء، 

ة.  عامَّ

مة الغالبة هي العفوية وانتفاء  واإذا ما اجتمعت املح�صنات املعنوية يف �صعرهم كانت ال�صِّ

غايتها  فنية  و�صيلة  ال�صعر  ت�صاعيف  فقد ظهرت يف  متّحل.  فيها ول  تكلف  فال  ال�صنعة، 

اإي�صاح املعنى، وجعله اأكرث اإ�رضاقًا، واأقرب اإىل ذهن املتلقي.

د- م�سادر املعان عندهم: 

مل تكن البيئة الأندل�صية املحيطة مبا حوته من مظاهر خمتلفة؛ هي امل�صدر الوحيد لل�صعراء 

املروانيني، بل اإّنهم اتكوؤوا على املوروث الإن�صاين الذي متّثل ب�رضوب عّدة، من اأهّمها: 

املوروث الديني، واملوروث ال�صعري.

1) القراآن الكرمي واملوروث الديني: 

تاأثر املروانيونـ  حالهم حال �صائر امل�صلمنيـ  باأ�صلوب القراآن، وافتتنوا باألفاظه ومعانيه، 

حتَّى اإن اأنف�صهم كانت جتي�ص به، فان�صاب يف �صعرهم دومنا تكّلف اأو اإقحام، ومن ذلك 

قول احلكم بن ه�صام )الرب�صي):

ــِه ــالِن ــيَ ــسَ � ــــْن  ِم ــاِر  ــيَّ ــتَّ ــل ل ــــنَّ  َع الِعْهِن)1)واإْن  َكُمْنتَِف�ِس  َحى  اأَ�سْ �َساِهٍق  ُذَرى 

 .
(2(

{ فقد ختم بيته برتكيٍب ماأخوذ من قوله تعاىل:{

وقول حممد بن عبد الرحمن النا�رض:

)1) الديوان 300.

)2) �صورة احلاقة: 5. 

Diwan-Bin-Marwan.indb   225 12/8/09   9:39 AM



226

اأَْهَلُه ُكْنَت  ْذ  اإِ ْبَق  ال�سَّ ِفْينَا  ــْزَت  ُح ِم)1)لََقْد  التََّقدُّ َل  َف�سْ اهلِل«  »ِب�ْسم  َحــاَز  َكَما 

وقول عبد اهلل بن عبد العزيز:

يُكْن مَلْ  ــِد  �ــسْ لــلــرُّ ـقــُت  ُوفِـّ ـنــي  اأَنَـّ ـــُب)2)ولــو  ـــال َغ بـُـــدَّ  ل  اهلِل  اأَْمـــــَر  ـــنَّ  ـــِك ولَ

.
(3(

{ فقوله )ولكن اأمر اهلل غالب) ماأخوذ من قوله تعاىل: {

وقوله اأي�صًا:

َق�ْصَوِتِه َف���ْرَط  يَ�ْصُكو  َقلِبَك  بَ���اُل  ــا)))َم��ا  ــَزنَ واحَل البَثَّ  َعَلْيَك  يَُقا�ِسي  َقلٌب 

 .
(5(

{ فال�صاعر متاأثر يف قوله )البث واحلزنا) بقوله تعاىل: {

ال�صاعر كان  فلعلَّ  يو�صف،  �صورة  القراآن على  اقتبا�صه من  اهلل ق�رض  اأن عبد  الغريب  ومن 

متاأّثراً بق�صته لوجود جامع بينهما هو ال�صجن وجتربتهما املريرة فيه.

وقول حممد بن ه�صام:

اَلــْنـــ اأَو  ى  تَــبَــدَّ ـــْد  َق  ِ احَلــ�ــرصْ ــُف  ــوق ْهــــِل الـــدُخـــوِل)))َم
َ
ـــْت لأِ ـــَف ـــنــُة َقـــْد اأُْزِل

ففــــي قولــــه: )اجلنـــة قـــد اأزلفـــت لأهـــل الدخـــول) تاأّثـــر وا�صح بقوله تعاىل: 

.
(7(

{ }

وقوله اأي�صًا:

ــُه ــبُ ــح ــسْ ــ� ــتَ ــسْ ــ� ــــوِد تَ ــى ُمــــْفــــَرَدا)))َفـــــاأَنـَــــا َكــــالــــطَّ ــَق ــْب ــي ويَ ــ�ــسِ ــٌب مَتْ ــُح ــسُ �

، اإذ 
(9(

{ فقوله ماأخوذ - اإىل حدٍّ ما - من قوله تعاىل: {

)1) الديوان 416. 

)2) الديوان 425.

)3) �صورة يو�صف: 21.

)4) الديوان 427.

)5) �صورة يو�صف: 86.

)6) الديوان 332.

)7) �صورة ال�صعراء: 90.

)8) الديوان 391.

)9) �صورة ال�صعراء: 13. 
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اأخذ ال�صورة القراآنية واأعاد ت�صكيلها؛ لتتنا�صب مع غر�صه الذي اأرادها له. 

بعداً  ال�صورة؛ وتعطيها  ُتَقارب  بقرائن  اأ�صعارهم  الديني، فقد ظهر يف  املوروث  ا  واأمَّ

دينيًا اأكرث م�صداقية، فمن ذلك قول عبد اهلل بن حممد:

ــَدْد ــَع ال ــِف  ــْث َك اأَْو  ــْ�َِة  ــَك ــال ِب ـــاَن  َك َمــْن 

ــتــِعــْد ُمــ�ــسْ اأَْو  ــِه  ــسِ ــ� ــْف نَ يِف  ـــٍة  ـــَق ِث َذا 

ــَمــْد)1) ــِد الــَفــْرِد الــ�ــسَّ ــَواِح ــال َفــِثــَقــِتــي ِب

وقول قا�صم بن حممد ال�صبان�صي:

الَِّتي ــُذر  ــنُّ ال ــِه  ب َجــــاَءْت  الــذي  ــَت  ــاأَنْ َداف ـــــَردَّ ُم فيها  ــــــْرِويُّ  َ امل الأَثـَـــــُر  اأَتَــــى 

بْـ يَـــْعـــُرَب  َمـــْهـــِديُّ  اهلِل  اأَمــــُن  ــــَت  َوْمــِتــَدا)2)واأن نَْف�ساً  ِطْبَت  فيَها  َقْحَطاَن  ِن 

اإىل املهدي املنتظر الذي يخرج يف اآخر الزمان، فيمالأ الأر�ص عدًل.  فال�صاعر يومئ 

وقد كرثت الأحاديث يف ذكره، واأغلبها �صعيف ل يعتدُّ به.

وقول ال�رضيف الأ�صم:

ــِه ـــلَّ الإَِمــــــاُم ِب ـــْد َح ــــوُد َطـــــاِرَق َق تــِبوَط ــى اأمَْيَــــَن الــرُّ ـــاَن ملـُـْو�ــسَ ــوِر َك كــالــطُّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــِه ِت ــزِّ ــاً ثَــــْوَب ِع يــُن غــ�ــسّ ويَــلــبَــ�ــُس الــدِّ
ـــِب)3) ـــِغ تَ ملْ  َعـــْنـــُه  بـَــــْدٍر  ـــــاَم  اأَي ـــــاأَنَّ  َك

وقوله يف ق�صيدة اأخرى:

ــُه ــسَ اأَْقــبَــ� اهلِل  ـــيَّ  ـــِب نَ ــى  ــسَ ــو� ُم ــــــاأَنَّ  !)))َك ُ ــُه اخَلـــ�ـــرصِ ــفَّ ـــرَّ َعــلــْيــَهــا َك ــــاراً وَج نَ

فال�صاعر قد اأكرث القتبا�ص من ق�صة النبي مو�صى عليه ال�صالم، فذكر حادثة الّطور، ثم 

ق�صة النار يف الوادي.

)1) الديوان 359.

)2) الديوان 508.

)3) الديوان 568.

)4) الديوان 573.
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وقول الأ�صبغ القرطبي:

ــي ــلِّ َمَ ــاً  ــ�ــس ــِم ــتَ ــْل ُم ــــواَن  ــــسْ � ِرِ ـــاُن)1)اأََرى  َكـــــاأَنَّ الأَْر�ــــــسَ َعــــاَد بــهــا الـــنَ

ومفرداته  الكرمي  القراآن  معاين  من  بكثري  تاأثر  ال�صعراء  هوؤلء  من  عدداً  اأنَّ  فاملالحظ 

فيه لأنبياء كيو�صف ومو�صى، فقاربوا بني  افتنت بق�ص�ص وردت  اإّن بع�صهم  و�صوره؛ بل 

حوادث وقعت لهم وتلك التي جرت مع الأنبياء، وعمدوا زيادة على ذلك اإىل التاريخ 

الإ�صالمي، فاأخذوا منه احلوادث واملفاهيم واملفردات الإ�صالمية.

2) املوروث ال�سعري:

في�صمنونها يف  معانيه  بع�ص  يتمّثلون  فاأخذوا  ال�صعري،  الرتاث  اإىل  املروانيون  التفت 

اأ�صعارهم. فمن ذلك قول �صعيد بن حممد:

َمــْن ُكــلَّ  ــــْدِرُك  يُ الــلَّــيــِل  َكمثِل  َوا�ِصُع)2)َفــاأَنْــَت  ُدونَ��َك  ْر���سِ  الأَ وِب�َصاُط  نَ��اأَى 

وقد اقتب�ص هذا املعنى من قول النابغة الذبياين:

ــدِركــي ـــَو ُم ــذي ُه ـــَك َكــالــَلــيــِل الَـّ ـــاإِنَّ َف
ــُع)3) وا�ــسِ َعنَك  املُنتَاأى  اأَنَّ  ِخلُت  َواإِن 

وقوله اأي�صًا:

ــَوا ــَط َعــ�ــسْ ــْب اأُُمـــوِرهـــا َخ ــوا يف  ــُط ــبَ الأَْوَهــــاُم)))َخ ُكْنِهَها  يِف  لَّْت  �سَ ــْنَ  ِح َء 

وهو ماأخوذ من �صعر زهري بن اأبي �صلمى:

ب تُ�سِ َمــن  َع�سواَء  َخبَط  املَنايا  ـــُت  ــَرِم)))َراأَي ــه ــيَ ــر َف ــَعــمَّ ــُه َوَمـــن تـُـخــِطــئ يُ ــت مُتِ

وقوله:

)1) الديوان 577.

)2) الديوان 435.

)3) ديوان النابغة الذبياين 52. 

)4) الديوان 443.

)5) ديوان زهري بن اأبي �صلمى 25.
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ــى َج ــدُّ ــا ال ــَده ــيَّ ــِل َق ــْي ــلَّ ــــوَم ال ــــاأنَّ ُنُ ـــُه)1) َك ـــِرميُ تَ ل  ــٍع  ــسِ ــْو� َم يف  ـــا  ـــَه ـــَف واأَْوَق

فهو ماأخوذ من قول امرئ القي�ص:

ـــُه ـــوَم ــــن لـــيـــٍل َكـــــــاأنَّ ُن ـــك ِم ــا ل ــي ــِل)2)ف ــذب ــيَ ب ْت  ــدَّ �ــسُ الفتل  مــغــار  بــكــلِّ 

وقوله:

ــَطــَوى انْ ــد  َق ماِء  ال�سَّ َجــوِّ  يف  ــدُر  ــبَ ْوَرِق)3)وال ــَل الـــــزَّ ــْث ـــاَد ِم َطـــَرَفـــاُه َحــتَّــى َع

وهو ماأخوذ من �صعر لبن املعتّز:

ــٍة ـــظـــْر اإلـــيـــه كــــــــَزْوَرٍق مـــن فــ�ــسَّ ـــ�)))وان ـــْن قــد اأَثْـــَقـــَلـــْتـــه ُحــُمــولــٌة مــن َع

ولهذه الأمثلة ال�صابقة يعدُّ �صعيد بن حممد )البلينة) اأكرث ال�صعراء املروانيني تاأثراً باملوروث 

ال�صعري، واتكاًء على معانيه. 

وممن ا�صتوحى بيت ابِن املعتز ابُن ُلبَّال يف قوله:

اإْذ الـــــــِهـــــــاَلِل  اإىل  املَــــــْنــــــَظــــــِرانْـــــــُظـــــــْر  ــــــــيَّ  ــــــــِه بَ لَح 

ـــــٍة ـــــــــــــــــــَزورٍق ِمـــــــــن ِفـــــ�ـــــسَّ )))َك
ِ ــــــــرصَ ــــــــ� ْخ ــــــــــْنٍ اأَ ـــــَط ُلَ ـــــس َو�

ومن ذلك قول عبد الرحمن امل�صتظهر:

َقـــِدْرنَـــا) اإذا  املُــْنــِعــمــوَن  ـــاِب))))َفـــنَـــْحـــُن  ئَ ـــذِّ ال اأََذى  ــروَن  ــاِف ــَغ ال ــُن  ــْح ونَ

ن ال�صطر الأّول قول عمرو بن كلثوم: حيث �صمَّ

ـــا ـــدرن ق اإذا  ـــون  ـــم ـــع ـــن امل ـــا)))واأنــــــــا  ـــن ـــي اأت اإذا  املـــهـــلـــكـــون  واأنـــــــا 

وقول ابن ُلبَّال:

)1) الديوان 446.

)2) ديوان امرئ القي�ص 19.

)3) الديوان 445.

)4) ديوان ابن املعتز105/2.

)5) الديوان 587.

)6) الديوان 495.

)7) ديوان عمرو بن كلثوم 97.
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با ال�سَّ هبَِّت  اإن  املُ�ْستَاُق  ــَد  اأَنْــ�ــسَ ــِد«)1)ومــا  َنْ من  ِهْجِت  َمتَى  َنٍد  �سبَا  يا  »اأَل 

وفيه �صّمن العجَز �صدر بيت ابن الدمينة ال�صهري:

َنــِد ــن  ِم ِهــجــَت  َمــتـَـى  ــٍد  َن با  �سَ يــا  َوجــِد)2)اأَل  َعَلى  َوجــداً  َم�رصَاَك  َزاَدِن  لََقد 

وقوله حني ُعِزل عن الق�صاء:

ـــُدو اأَ�ـــسْ ــُت  ــْل ــَع َج ـــُت  ـــِزلْ ُع ْن  اأَ ــا  )3)فــلــمَّ
ٍّ َكـــِبـــْرِ ــــْن �ــــرصَ ـــْد اأُنْــــِقــــْذُت ِم ـــَق لَ

ٌن من بيت املهلهل:  فالعجز م�صمَّ

ــح مــنــهــا ــب ــس ــ� ـــذن بـــيـــا�ـــس ال ـــق ـــاأن ـــر)))ف ـــب ـــــقـــــذت مــــن �ــــرص ك لـــقـــد اأُن

وقول بّكار املرواين:

ــُه ــَرتُ ــِري ــــْرٍه َم ــى ُك ــَل ْت َع ــرَّ ــَم ــتَ ــس ــِد)))ثــمَّ ا� وِح واَلــ�ــسَ ـــرُّ ــُرُق بــن ال ــْف ــاَد يَ ــَك َف

وقد اأخذ هذا الن�صق من قول لقيط بن يعمر الإيادي:

ٍر َمــريــَرتُــُه ــَمــرَّت َعــلــى �ـــزَ َحــتّــى ِا�ــســتَ
�رَصَعا))) َول  َقحماً  ل  نِّ  ال�سِ ُم�ستَحِكَم 

ومل يقت�رض تاأّثر ال�صعراء املروانيني على ال�صعر امل�رضقي قدميه وحديثه، بل تداولوا املعاين 

ا اأخذه مع لفظه، ومن ذلك قول احلكم  فيما بينهم، فاأخذ لحقهم املعنى عن �صابقهم، ورمبَّ

بن ه�صام:

يـَـُكــْن مل  ــَهــائــِر  الــظَّ ِريْــــُح  ــَحــْت  ــَف لَ ــْدِن)))اإذا  ــلَّ ال الَقنَا  يَفِء  َغــْرَ  فيها  ِلــَفــاِعــَي 

اخل: ه عبد الرحمن الدَّ وهو ماأخوذ من قول جدِّ

ـــراِئـــِق الـــطَّ ــــُر  ــــَواِج َه ـــْت  ـــَظ ـــتَ الْ اإِذ 

)1) الديوان 583. 

)2) ديوان ابن الدمينة 85.

)3) الديوان 587.

)4) احلما�صة الب�رضية 23/1.

)5) الديوان 553.

)6) ديوان لقيط بن يعمر الإيادي 87.

)7) الديوان 299.
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ـــِق)1) ـــاِف ـــٍد خ ـــْن ــــلَّ بَ ــْي ِظ ــاع ــَف َكـــــاَن ل

ر�صم  واأجاد يف  فزاد  األفاظه،  على  واتّكاأ  اخل  الدَّ معنى  اأخذ  قد  احلكم  اأّن  فاملالحظ 

�صورة فّنية جميلة؛ بح�رض الّظلِّ بفيء الرمح. 

ومن ذلك اأي�صًا قول حممد بن عبد الرحمن:

ـــُه ـــُزْرتُ ــٍب َف ــْي ــب ــــدوٌّ َعـــْن َح ْحِب)2)َعـــــداِن َع ِه الرَّ ْيُق الأَر�ُس َعْن َعْر�سِ ِبَجْي�ٍس تَ�سِ

اإذ اأخذه من قول اأبيه عبد الرحمن بن احلكم:

ــــِك َمــــــــَزاُر الـــِعـــَدا ــــْن ــا)3)َعـــــــــَداِنَ َع ــبَ ــي ــِه ــاً َم ــام ــَه ـــِهـــْم لُ ـــْي وَقـــــْودي اإِل

ل اأن يلتف  وقد ق�رضّ حممد بن عبد الرحمن عن بلوغ �صورة اأبيه، فلم يزد فيها، وف�صَّ

حول املعنى باألفاظ جديدة، غري اأنها بقيت اأقل اإ�رضاقًا وح�صوراً. 

بع�ص  انتبه  فقد  املعار�صة،  امل�صارقة:  ب�صعر  اهتمامهم  فيهـا  بدا  التـي  املظاهـر  ومـن 

والقافية،  الوزن  فا�صتعاروا  النا�ص،  بني  و�صريورتها  الق�صائد،  بع�ص  وقع  اإىل  املروانيني 

بن  �صليمان  كقول  فاقتها،  قد  تكن  مل  اإن  ف�صاهتها  منوالها،  على  ق�صائدهم  ون�صـجوا 

احلكم:

ــنـَـان ـــدَّ �ــسِ ــُث َح ــْي ــلَّ ــاُب ال ــه ــاً! يَ ــب ــَج ــــَظ َفــــَواِتــــِر الأَْجــــَفــــاِنَع ـــــــاُب حَلْ واأََه

ــاً ــب ــهــيِّ ــتَ ُم ل  الأَْهـــــــــَواَل  ــَراِنواأَُقـــــــــاِرُع  ــْج ــِه وال ـــسِ  ـــَرا� ْع الإِ ــَوى  �ــسِ ِمْنها 

ــى َم ــدُّ ــــالٌث كــال ــي ثَ ــ�ــسِ ــْف ــــــداِنَومتــلَّــَكــْت نَ ـــُم الأَبْ ـــواِع ُزْهـــــُر الــــُوجــــوِه، نَ

ــاظــٍر ــنَ ــــَن ِل ــاِء حُلْ ــم ــل ــظَّ ــاِنكــَكــواِكــِب ال ــبَ ــْث ــى ُك ــل ـــاٍن َع ـــ�ـــس ــــْوقِ اأَْغ ِمــــْن َف

املُ�ْسرَتي ــْنــُت  ِب ــَك  ــْل وِت ــالُل  ــِه ال الــبَــاِن)))َهـــِذي  ِن  ُغ�سْ ْخـــُت  اأُ ــِذي  وَه ُح�ْسناً، 

فقد عار�ص يف هذه الق�صيدة وُعّدتها ع�رضة اأبيات اأبياتًا لهارون الر�صيد، وهي:

ــنــان ـــاُت ِع ـــس ـــ� ـــالُث الآَِن ـــثَ ـــَك ال ـــَل ــاِنَم ــك ـــلِّ َم ـــُك ــي ِب ــب ــل ـــن َق ـــلـــَن ِم َوَحـــَل

)1) الديوان 280.

)2) الديوان 330. 

)3) الديوان 306. 

)4) الديوان 484.
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ــهــا ــلُّ ُك يَّـــــُة  الـــــَ�ِ تُـــطـــاِوُعـــنـــي  ـــا ل  ِعــ�ــســيــانم يف  َوُهــــــنَّ  َواأُطـــيـــُعـــُهـــنَّ 

ــوى ــَه ال ــلــطــاَن  �ــسُ نَّ  اأَ ّل  اإِ ذاَك  ــا  ــطــان«)1)م ــل ــسُ ـــن � ـــــزُّ ِم ــن اأََع ــوي َوِبـــــِه َق

ومما ل �صك فيه اأن �صليمان قد فاق الر�صيد، اإذ اأظهر مدى �صجاعته وب�صالته يف احلروب، 

ُثمَّ بنيَّ مبلغ هوانه و�صعفه اأمام العيون الناع�صات جلواريه الثالث، اللواتي ملكن عليه قلبه 

وروحه. 

، الذي اأخذ قول اأبي متام يف ق�صيدته البائية،  ومّمن جرى يف هذا امليدان ال�رضيُف الأ�صمُّ

التي مطلعها:

الُكتُِب ِمـــَن  ــاًء  ــب اأَن اأَ�ـــســـَدُق  ــِب)2)ال�َسيُف  ــِع ــَل ِه احَلـــدُّ بَــَن اِلـــدِّ َوال ـــدِّ يف َح

فن�صج على �صاكلتها ق�صيدة مدح فيها اخلليفة املوحدي عبد املوؤمن بن علي، واأن�صده 

اإّياها يف جبل الفتح، ومطلعها:

ــَرِب ــَه ـــَن ال ـــــى ِم ــٌة اأَْوَق ــنَّ ــَدا ُج ــَلــِب)3)َمــا لــلــِع الــطَّ اهلِل يف  ــُل  ــْي املــَفــرُّ وَخ َكــْيــَف 

ومع اأن الق�صيدة حازت اإعجاب اخلليفة وجل�صائه؛ فهي ل تبلغ �صاأو ق�صيدة اأبي متام 

الذي تفنّن فيها حتى غدت كاأنها الّدرر. 

اإنَّ الثقافة الدينية واملوروث ال�صعري كانا اأهم م�صدرين نهل منهما املروانيون لتو�صيح 

ِقّلٍة،  التي جاءت على  املظاهر  بع�ص  هناك  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بّد  وتزيينها، ول  معانيهم 

فا�صتوحوها من التاريخ اأو الأمثال. ومن ذلك قول عبد الرحمن النا�رض:

ــا ــنَ ــِل ــْب ـــــْن َق َ ـــا مِل ـــيَ نْ ـــدُّ نْــــيــــا لإثْــــــنَــــــْنِلَــــْو َداَمـــــــِت ال ـــــــِت الــــدُّ ـــــــَداَم لَ

ــذي الَـّ َوَذاَك  ــَلــْيــَمــاَن  �ــسُ ــــي  ــــِن ُجـــــوَج بـَــــابـَــــِن)))اأَْع ـــدَّ َعـــلـــى يَـــــاأْ ـــسَ �

الأمر  اأتيح هذا  لو  لهما،  اخللود  القرنني يف وجوب  �صليمان وذي  ق�صة  ا�صتلهم  فقد 

لالإن�صان. 

ا �صنعها العّبا�ص بن الأحنف للر�صيد.  )1) جذوة املقتب�ص 51/1. وقيل اإمنَّ

)2) ديوان اأبي متام 45/1.

)3) الديوان 568. 

)4) الديوان 407.
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وقول �صعيد بن حممد )البلينة):

َمــــاِن الــــزَّ ـــاِلـــِف  �ـــسَ يف  ـــاِنَوثَـــــوبُـــــُه  ـــاَم ـــى َه ـــَل ـــــْوَن َع ـــــْرَع ـــُة ِف ـــَع ـــْل ِخ

ـــــْرُ َفــــاِن ــــــَو َغ ـــال َوْه ـــيَ ـــلَّ ــــى ال ــــنَ ــاِناأَْف ــيَ ــِع ال ــــِك يف  َغـــــَدا كــــالإِْف َحـــتَّـــى 

ــاِن)1) ـــ ــْريَ ــُع ــال ــــَو َك ــِه َوْه ـــ ــْي ــَل ــَو َع ـــ ــْه َف

اإذ اأ�صار اإىل ق�صة فرعون وهامان.

وقول ال�رضيف الطليق:

اأَُرى ول  ــــراً  ِذْك ـــــواِه  الأْف َعــَلــى  ــــرُّ  ـــِرِب)2)اأَُم ـــْغ ــاَء ُم ــق ــْن ــــُر َع َ ِفــيــَهــا ِذْك كــــاأنِّ

فاأفاد من �رضب العرب املثل بالعنقاء املغرب، وهي طائر خرايف معروف ال�صم، جمهول 

اجل�صم. 

الديني  املوروث  وا�صتلهام  املعنوية  واملح�صنات  البيانية  ال�صور  اأنَّ  ظهر  فقد  وبعد 

وال�صعري وغريهما؛ ُتعدُّ �رضوبًا من �رضوب ال�صنعة التي يحفل بها ال�صعر املرواين، غري اأنَّ 

هذه ال�صنعة جاءت عفو اخلاطر من غري تكلف اأو اإ�رضاف، كحال ال�صعراء العبا�صيني الذين 

�صبغوا �صعرهم بال�صنعة؛ من اأمثال اأبي متام وم�صلم بن الوليد وغريهما.

ولذا كان �صعر بني مروان مطبوعًا �صل�صاًل، فالقى هًوى يف زمانه، وحفاوة من املتقدمني 

واملتاأخرين.

)1) الديوان 444.

)2) الديوان 451.
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كليـة ثانياً: اخل�سـائ�س ال�سَّ

يتناول هذا اجلانب خ�صائ�ص بناء الق�صيدة املروانية، وما يت�صل بها من اأوزان وقواٍف، 

وحم�صنات لفظية وجمالية لل�صورة، ثّم يعر�ص لنماذج مما وقع يف �صعرهم من اأخطاء.

اأـ بنـاء الق�سيـدة: 

يق�صد بهذا امل�صطلح هيكل الق�صيدة من حيث عدد اأبياتها، وما يرتّتب عليه من تق�صيم 

الأغرا�ص  تناول  يف  ال�صعراء  اتبعه  الذي  املنهج  عن  ف�صاًل  وق�صيدة،  مقطعة  اإىل  ال�صعر 

املختلفة يف الق�صيدة.

عة: اّتفق كثري من العلماء على اأنَّ املقطعة ما كانت اأقلَّ من �صبعة اأبيات، وعلى  1- املقطَّ

عات فيما ُجمع من �صعر بني مروان البالغ عدده )320) قطعة؛  هذا احلكم، فاإنَّ ح�رض املقطَّ

عة ُيراوح اأغلبها بني  يظهرها ذات �صفة طاغية على �صعرهم، فقد بلغ عددها )289) مقطَّ

البيتني وخم�صة الأبيات، واأقلُّها ما كان بيتًا مفرداً. 

الأّول  ا  فاأمَّ اثنني؛  �صببني  تعدو  اأح�صبها  اأ�صباب، ول  الظاهرة عندهم من  لهذه  ولبدَّ 

ال�صعر عندهم هو و�صيلة من  اإذ  املرواين، وطبيعة حياته؛  ال�صاعر  بنف�صية  مرتبط  فداخلي 

و�صائل املتعة والتعبري عن الذات، وكثرياً ما اأتى ال�صعر ُمف�صحًا عن نف�صية ال�صاعر، وملبِّيًا 

ي�صاعده على  لطيف  فني  قالب  ي�صكبها يف  اأن  فاأراد  ما،  فا�صت يف حلظة  التي  مل�صاعره 

اإظهارها دون زيادة اأو نق�صان، فلم يجد �صوى املقطعة معينًا على هذا الغر�ص. 

اأو  و�صفاء،  اأن�ص  جمل�ص  يف  ارتياحًا  كان  املروانيني  ال�صعراء  قول  اأكرث  اأن  يخفى  ول 

لواعج،  نفو�صهم  اأثارت يف  اأو حلادثة عار�صة  اأو طيف حمبوب،  �صعورية  لدفقة  ا�صتجابة 

واألقت بظاللها على تفكريهم، وكل هذا مما ل ي�صتدعي الإكثار فيه، اأو الإطالة يف معانيه، 

من  والإكثار  األزم،  الإطالة  فيه  تكون  الذي  كاملدح  ال�صعرية؛  الأغرا�ص  بع�ص  بخالف 

معانيه اأوجب. 
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ولعلَّ بع�ص املروانيني تاأ�ّصوا بال�صعراء الذين عمدوا اإىل الإيجاز يف قولهم ال�صعر؛ فقد اأثر 

 .
(1(

عن احلطيئة يف تف�صيل املقّطعة قوله: »لأنها يف الآذان اأولج، ويف اأفواه النا�ص اأعلق«

ومما دفع اإىل مثل هذا الراأي ت�رضيح ال�صاعر ابن ُلبَّال بهذه الغاية، فقال:

ـــ ــْت ِم اإِن  ــُ�ُ  ــك ــيَ ــسَ � ــاً  ــت ــْي بَ ـي  ِمــنِـّ ــــاَك  ــهَه واِة اْخــِتــالُف ـــــرُّ ــِن ال ــسُ ــ� ــى اأَلْ ــَل ـــُت َع

ــْيـــ ــْخــ�ــسَ َــــــا تَــْنــُظــُر الـــُعـــيُـــوُن ِلــ�ــسَ اإِنَّ
ــه)2) ــاُف ــَخ تَ ـــْن  َم اأو  ـــِه  ـــْي تَـــْرَتِ ـَـــْن  مِل ــن  ـ

�صياع  عن  فف�صاًل  املرواين،  ال�صعر  �صياع  يف  انح�رض  فخارجي؛  الثاين  ال�صبب  واأّما 

املوؤلفات التي جمعت بني دفتيها هذا ال�صعر؛ فاإنَّ ما �صلم منها ل يعدو اأن يكون يف كثري 

 .
(3(

منه اأ�صالء ق�صائد، وقد �صبق احلديث يف هذا

ا دلَّت كرثة الت�رضيع يف مقطعاتهم على اأنها مقدمات لق�صائد، ولكن هذا الأمر ل  ورمبَّ

ة املعنى،  يجعل الباحث يطمئن اإليه حتى يغدو حكمًا، اإذ وقفت على كثري منها جاءت تامَّ

الرحمن  واأن�صعها، فمن ذلك قول عبد  الأ�صاليب  باأي�رض  للغر�ص  موؤّدية  البنيان،  متنا�صقة 

الّداخل يف حنينه اإىل اأهله ودياره:

ـــي ـــسِ ـــُم اأَْر� ـــمِّ ــــُب املـُــيَ اِك ــــرَّ ـــا ال ـــَه ياأيُّ لِبْع�سِ ــالَم  ــسَّ ــ� ال ــَي  بَــْعــ�ــسِ ـــْن  ِم اأَْقــــِر 

ـــاأَْر�ـــسٍ ِب ــَت  ــْم ــِل َع َكــمــا  ــِمــي  ِجــ�ــسْ ــــاأَْر�ــــسِاإنَّ  ــــــــوؤاِدي وَمــاِلــِكــــــــْيــِه ِب وُف

ــا ــنَ ـــ ـــ ـــ ــرَتَْق ــاْف ــا ف ــنَ ــنَ ــْي َر الـــبَـــْنُ بَ يُقــــــدِّ ُغْم�سِ ُجــُفــوِنَ  َعـــْن  ــْنُ  ــبَ ال ــــَوى  َوَط

َعــلـــــْيــنـَـا ـــَراِق  ـــِف ـــال ب اهللُ  ــى  ــسَ ــ� َق ــــْد  ي)))َق يَْق�سِ ــوَف  �ــسَ باْجِتَماِعنَا  َفَع�َسى 

بيٍت  كلُّ  كان  ولذا  ال�صاعر،  نف�ص  اجتاح  الذي  احلنني  فكرة  لتقدم  تاألفت  فالأبيات 

املقطعة،  هذه  ق�رض  جاء  هنا  ومن  �صواه،  عما  للحديث  �صبيل  فال  الأمر،  بهذا  م�صحونًا 

اخل ف�صحة من  فالعاطفة امل�صبوبة ال�صادقة، والّلوعة واحلرمان واحلنني اجلارف مل ترتك للدَّ

الأبيات  انطلق عفو اخلاطر يبث حزنه واأمله، فكانت  الأدبي؛ بل  قالبه  ليفكر يف  الوقت 

)1) الب�صائر والذخائر 12/8.

)2) الديوان 592. 

)3) انظر �صياع ال�صعر املرواين يف الف�صل الأول 48.

)4) الديوان 279.
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ة املعنى، ياأخذ بع�صها برقاب بع�ص، يف وحدة مو�صوعية لطيفة.  الأربعة تامَّ

ومن ذلك قول حبيب بن عبد امللك:

لَــُكــُم ــٌح  ــسِ ــا� نَ اإنِّ  ـــِف  اخَلـــالِئ ـــَن  بْ للنَِّقِميـــــا  ـــاُد  ـــْرتَ يَ ـــــٍن  َح اإِ ِذي  َقــْتــِل  يف 

ِبــبَــاِئــَقــٍة َفـــيَـــاأِْتـــيـــنَـــا  يـُــْفـــِلـــتـَــْنـــَك  َقِمل  ال�سَّ ــَن  ِم تَــــْ�َاأْ  ــِه  ِب ــَك  ــَديْ يَ ــُدْد  ــسْ وا�

�ُسَطٍب ذا  الــِهــْنــديِّ  ــَن  ِم باً  َع�سْ ـــَرِم)1)َجلِّْلُه  ـــَك ال ــُة  ــَل ــْع َف ــِه  فــي َامــَة  الــ�ــرصَّ اإنَّ 

اإليه، بل  اخل، ولي�ص ق�صده اإن�صاد ال�صعر اأو الطرب  م ن�صيحة �صيا�صية للدَّ فال�صاعر قدَّ

ل  دواَءه  اأن  فراأى  مروان،  بني  لدولة  ال�رّض  ي�صمر  الذي  ال�صباح  اأبي  خطر  اإي�صاح  اأراد 

اأبياته الثالثة؛ ففي الأول قوله: )يف قتل  يكون اإل بالقتل. ولذا �صّدد على هذا املعنى يف 

ذي اإحن)، ويف الثاين )وا�صدد يديك به)، ويف الثالث )جلله ع�صبًا من الهندي)، ولذلك 

كانت الأبيات متحدة معرّبة عن الغر�ص، باأقلِّ املعاين واأكرثها قربًا اإىل املراد. 

ومن ذلك قول احلكم الرب�صي:

اأََجــْبــتُــَهــا اأنِّ  ـا�ــُس  عــبَـّ يـــا  ــــَر  تَ ــَرااأَملْ  املـُـَظــفَّ اخَلِمي�َس  ْقــتَــاُد  اأَ الــبـُـْعــِد  على 

ــًة ْدُت ُغــلَّ ــــــاراً َوبَــــــرَّ ُمْع�رِصَا)2)فــــاأَْدَرْكــــُت اأَْوَط واأَْغنَْيُت  َمْكُروباً  َونَفَّ�ْسُت 

فاحلكم حني اأغاث املراأة امل�صتنجدة به، وحقق لها مرادها، جاءته ن�صوة الّن�رض وعّزة 

املُْلِك، فاأن�صد يف موقع املعركة مفتخراً اأمام �صاعره ابن نا�صح، فلم يطل الفخر، بل ق�رضه 

على تلك الوقعة التي جاءت تلبية ل�صتغاثة عاجلة، وكبتًا لعدو تطاول على حمى امل�صلمني، 

عته لطيفة يف املبنى، فخمة يف املعنى، موؤدية للغر�ص.  ومن هنا جاءت مقطَّ

عات - وهي كثرية - لإبراز حما�صنها اأو التدليل  ول �صبيل ل�صتعرا�ص العديد من املقطَّ

عة  على ا�صتقاللها بذاتها، واإمتامها املعنى وتاأدية الغر�ص منها. ولكن ميكن القول اإنَّ املقطَّ

�صل�صًا  تعبرياً  م�صاعرهم  فعرّبت عن  اأغرا�صهم،  وا�صتوفت جميع  اأ�صعارهم،  ُجلَّ  اأخذت 

دون ت�صنع اأو اإطالة.

)1) الديوان 275. 

)2) الديوان 296.
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2- الق�سيدة: 

احتوى املجموع ال�صعري لبني مروان )31) اإحدى وثالثني ق�صيدة؛ اأي ما ن�صبته ٪6.9 

من جمموع �صعرهم، وهو اأمر لفت للنظر، فهذه الق�صائد متيل اإىل الق�رض، وقد وقفت على 

)26) �صّت وع�رضين ق�صيدة ُتراوح اأبياتها بني �صبعة اأبيات وخم�صة ع�رض بيتًا، واأّما الباقية 

منها فهي خم�ص ق�صائد؛ ثالث منها جاءت متو�صطة الطول بني ت�صعة ع�رض بيتًا وع�رضين 

تها )42) اثنان  اإنَّ هنالك ق�صيدتني مطّولتني؛ الأوىل لل�رضيف الطليق، وِعدَّ بيتًا، يف حني 

تها )55) خم�صة وخم�صون بيتًا. واأربعون بيتًا، والثانية حلفيدة ال�رضيف الأ�صم، وِعدَّ

ُجلَّ  ال�صعر  كان  ال�صعراء؛  من  لثالثة  اخلم�ص  الق�صائد  من  اأربع  تكون  اأن  غرابة  ول 

بن  الأ�صم، و�صعيد  ق�صيدتان، وال�رضيف  الطليق وله  ال�رضيف  ُعرفوا، وهم:  حياتهم وبه 

ا �صاحب الق�صيدة اخلام�صة فهو عبد الرحمن امل�صتظهر، وكان مطبوعًا  حممد )البلينة). اأمَّ

يف قول ال�صعر. 

ولعلَّ �صبب عزوف �صعرائهم عن الق�صيدة عائد اإىل التطور احل�صاري واحلياة التي كانوا 

يعي�صونها، مبا فيها من مظاهر الرّتف والأن�ص التي تنفر من الأعمال الأدبية املطولة، التي 

حتتاج فكراً م�صتطياًل واأناة فنّيًة، ومتيل اإىل الق�صار منها تعبرياً عما يجي�ص يف �صدورهم من 

م�صاعر، وما يختلج يف ذهنهم من اأفكار، وغالبًا ما كان هذا التعبري يخرج يف اأبيات قالئل 

ها. ت حقَّ تطرح فكرة واحدة اأحلَّت على ال�صاعر، فوفَّت بغر�صها واأدَّ

3- منهج الق�سيدة: 

بعد اأن تبنيَّ قلَّة الق�صائد عندهم، وذيوع املقّطعات عو�صًا عنها، فاإنَّ ال�صعراء املروانيني 

دون  من  مبا�رضة،  غر�صهم  بطرق  وذلك  �صعرهم،  اأكرث  يف  التقليدي  املنهج  عن  ابتعدوا 

اّتباع �صنن الأّولني اأوتقّفي ر�صومهم. فقد طرحوا البكاء على الأطالل والوقوف بر�صومه 

انتباه  يحّقق جذب  مبا  لها  التمهيد  اأو  الق�صيدة،  املو�صوعات يف  الدار�صة، وجتنبوا كرثة 

ال�صامع اأو ترقيق قلبه، ولذا كان �صعرهم - يف الغالب الأعم - ين�صاب اإىل غر�صه يف رفق 
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مات اأو متهيد.  ومبا�رضة، من دون مقدِّ

اخل ميتع�ص ممن فا�صل بينه وبني الغمر بن يزيد، فتحركه  فها هو ذا عبد الرحمن الدَّ

نف�صه الثائرة اإىل القول بديهة:

اْمـــِتـــَعـــا�ـــسٍ َذا  ـــــاَم  َق َمـــــْن  ـــاَن  ـــتَّ ـــسَ ـــالَّ� ـــَح ـــَم ـــسْ ــــــلَّ وا� ــــاَل مــــا َق َفــــ�ــــسَ

ــــزٍم ــــَع ـــاً ِل ـــت ـــِل ـــ�ـــسْ ــــــدا ُم ــــــــْن َغ ــــال)1)َوَم ــــ�ــــسْ داً لـــــلـــــُعـــــَداِة نَ ــــــــــــرِّ جُمَ

الأمر يف  فَوْقُع هذا  مقّدمات،  الرحمن هجم على مو�صوعه دون  اأّنّ عبد  واملالحظ 

الق�صيدة  َفعاله وبطولته يف  ينافح عن  انطلق  ه، بل  للتفكري يف ردِّ له ف�صحة  نف�صه مل يدع 

كلها، اإىل اأن انتهى اإىل الت�صاوؤل يف البيت: 

َذا ـــى  ـــَل َع َذا  َحـــــقُّ  يَـــُكـــْن  ــــْم  ـــــ ــــــــْوىل؟)2)اأَلَ ـــٍم وَم ـــِع ـــْن ــــَم ِمـــــْن ُم ــــَظ اأْع

وقد تكّرر هذا الأمر معه يف ق�صيدة اأخرى مطلعها:

ـــٌل ـــاِئ َق َعـــلـــيـــنَـــا،  ـــــــَ�ٌّ  مُمْ ــــَف  ــــْل يُ اِخـــُل)3)ل  ـــدَّ ــَك الأَنَـــــاَم ال ــَل ــا َم لَـــولَي َم

ومن ذلك اأي�صًا قول احلكم الرب�صي يف ق�صيدة مطلعها:

َراِقعا بال�سْيِف  ــسِ  ْر� الأَ ُدوَع  �سُ ــُت  َراأَبْ
ياِفَعا))) ُكْنُت  ُمْذ  ْعَث  ال�سَّ لأَْمــُت  وِقْدماً 

فال�صاعر فخر ببطولته و�صجاعته يف املعارك، وم�صى م�صتعر�صًا �رضوبها، اإىل اأن انتهى 

اإىل الطلب من ال�ّصامع روؤية الأمن يف بالده، بعد اأن هزم الّثوار واملنتزين:

ــا ــَه ــتُ ــَرْك ـــاَك ِبـــــالِدي اإنَّـــنـــي َقـــْد تَ ـــَه ــا)))َف ــاِزَع ــنَ ُم َعلْيها  ـــــُرْك  اأَتْ ومل  ِمــَهــاداً 

ومن ذلك قول عمر بن اأحمد يف رثاء اأبيه:

ـــُع ـــْدَم ــلُّ الــُعــيُــوُن َوتَ ــَه ــْن ــُعِلـــَفـــْقـــِدَك تَ ـــاِل َوتَــْخــ�ــسَ ــــــاُن املـَــَع َوتَــْنــَهــدُّ اأَْرَك

اِحكاً �سَ ِبالأَْم�ِس  َكــاَن  َقــْد  َمــْن  ـــُعَويـُـْعــِوُل  ـــْرتَ يَ نُـــْعـــَمـــاَك  ــــلِّ  ِظ يِف  ــِه  ــِت ــَل ــْف ــَغ ِل

)1) الديوان 284. 

)2) الديوان 285. 

)3) الديوان 283.

)4) الديوان 297.

)5) الديوان 298.
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ِج�ْسَمُه ــمَّ  �ــسَ ـــذي  الَّ ــْ�ُ  ــَق ال ــا  ــه اأَيُّ ــــِرُع)1)اأَل  ــاُن مُمْ ــتَّ ــاَك ِمـــَن الأَنْــــــَواِء َه ــَق �ــسَ

الق�صيدة؛ بل جعل حزنه واأمله  النظر يف مبنى  بال�صاعر �رضفته عن  اأملَّت  التي  فامل�صيبة 

يتدفقان يف �صعٍر عفويٍّ ل ت�صّنع فيه، حتى ِعيب عليه تكرار لفظة )فقدك) يف بيت واحد، 

وذلك يف قوله:

ــاِرحــاً َف ــِدَك  ــْق َف ــَد  ــْع بَ ــْيٍء  ــ�ــسَ ِل ـــــَزُع)2)َفَل�ْسُت  اأَْج َفــْقــِدَك  ــد  ــْع بَ ــاٍب  ُــ�ــسَ مِل َول 

ومن ذلك قول عبد اهلل بن عبد العزيز )احلجر):

ــْن يَُكْن ــَراُر، وَم ــِف يـُـْغــِن ال َفــَلــْم  ـــَرْرُت  ــارُبَف َه الأَْر�ــــسِ  يُــْعــِجــْزُه يف  مل  اهلِل  ــَع  َم

ـــٍة ـــال حِلَ الــــِفــــَراُر  ـــــاَن  َك َمــــا  ــُبوواهلِل  ـذي اأَنَـــا َراه ــَوى َحـــَذِر املـَــوِت الَـّ �ــسِ

يُكْن مَلْ  ــِد  �ــسْ لــلــرُّ ـقــُت  ُوفِـّ ـنــي  اأَنَـّ ـــُب)3)ولــو  ـــال َغ بـُـــدَّ  ل  اهلِل  اأَْمـــــَر  ـــنَّ  ـــِك ولَ

فال�صاعر ا�صتهّل ق�صيدته باحلديث عن نف�صه، وعن �صبب فراره، ثّم الت�صليم بقدر اهلل 

الأقل -  اأو يجذب - يف  املن�صور،  قلب  تليني  يوجب  مبا  م ل�صتعطافه  يقدِّ وق�صائه. ومل 

انتباهه، ولعلَّ حاله وقتها جلمته عن النظر يف ق�صيدته وجتويدها. 

وقول ال�رضيف الطليق متغّزًل يف ق�صيدة طويلة متعّددة الأغرا�ص، ولكنه بداأها بالغزل 

مات، ومطلعها: دون مقدِّ

ــا ــَق نَ ــــسِ  ــــ� ِدْع ـــزُّ يف  ـــهـــتَ يَ ـــٌن  ـــ�ـــسُ اِدي ُحــــَرَقــــا)))ُغ ـــُه ُفــــــــوؤَ ـــْن ــي ِم ــِن ــتَ ــْج يَ

ومع اأّن �صعرهم خال من املقّدمات يف معظمه؛ فاإنني وقفت على مقّطعات- اأو بقايا 

ق�صائد- تدّل على �صري بع�صهم على املنهج التقليدي، ول�صّيما من كان مفتتنًا ب�صعر القدماء 

الأحبة يف  وارحتال  الرحلة  عليها، وو�صف  الديار ووقف  ذكر  الذي  بن حمّمد،  ك�صعيد 

هزيع الليل الأخري، واأكرث ما ذكره من الديار منـزله بالعقيق، ومنه قوله:

بْــــَرِق ــَق َوَمــــْنــــزًل بــــالأَ ــي ــِق ــَع ـــا لَــِقــَيَذَكـــــَر ال ـــوؤاُد وَم ـــُف ــَقــى ال ــاُه مــا يَــْل ــَف ــَك َف

)1) الديوان 374.

)2) الديوان 375.

)3) الديوان 425.

)4) الديوان 460.
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ِمــن تْـــــــُه  َردَّ ــٌة  ــابَ ــب ــسَ � ــــِه  ــــْي اإِلَ ْت  بَ��اِل املُ���ْح���َرِق)1)ُردَّ َف����ْرِط ال��تَّ��وقُّ��ِد ك��ال��ذُّ

م حلديث الغزل بهذين البيتني، واأح�صب اأّنه اأطال يف ذكر الديار؛ لأّن احلميدي  فقد قدَّ

املقدمة  ذكر  عن  اأعر�ص  اأّنه  يعني  وهذا   ..
(2(

»وفيها« قال:  املقّطعة  مطلع  اأثبت  اأن  بعد 

اأن�صد  ب�ّصام حني  ابن  فعله  ما  الغزل. وهذا  ثّم ذكر حديث  املطلع  منها  اجتزاأ  بل  كاملة؛ 

و�صفًا للحمامة ل�صعيد بن حممد، وا�صتهّله بذكر العقيق:

َقــْتــالِك ــْن  ِم َغـــَدوُت  الَعِقْيِق  يـَــوَم  ـــاِك1-  ـــنَ ــَهــاِمــَهــا َعـــْي َّـــــا َرَمــــــْت ِبــ�ــسِ مَل

ثم خرج اإىل �صفة احلمامة فقال:

ـــا َ ــَل واإنَّ ــِديْ ــَه ال ــِت  ــَك بَ ــًة  ــاَم ــَم اأَح اأََراِك2-  ــِن  ُغــ�ــسْ َفــــْوَق  ــْت  ــنَّ ــَغ َف َطـــِربـَــْت 

َقــالِئــٍد َذاُت  الــتَّــْفــِويْــِف  َمْع�ُسوقة  ـــالِك)3)3-  ـــسْ � ــا َعـــِن الأَ ــُرَه ــواه ــْت َج ــيَ ــِن َغ

هذا  من  �صلم  ما  اأعظم  هي  الأحّبة؛  وارحتال  الرحلة  فيها  و�صف  التي  مقّطعته  ولعّل 

ال�رضب، فقد افتتح ق�صيدته بتجهيز الأحبة لرواحلهم، و�صريهم يف الليل دون اأن يخربوه، 

غري اأنَّ عطرهم ف�صح اأمرهم، ثّم و�صف حاله بعد فراقهم:

ــُمــوا ْعــتَ واأَ ِحْيِل  للرَّ الـــَهـــَواِدَج  ــوا  ــُع تَ�ْسجُمَرَف ـــُع  ـــَدام َ امل ــهــُم  ــِن ــْي ــبَ ِل ـــَدْت  ـــَغ َف

ـــالِم تَــُكــنُّــُهــْم ـــــــُة الـــظَّ ْرِوَق وا واأَ َ ـــــُمو�ـــــرصَ نُ ـــــِت َذلـــــَك اأَ ــــْن َتْ ـهــم ِم َفــَكــاأنَـّ

َجى الدُّ َتْــَت  ُهــْم  ــْرِ بـَـ�ــسِ ِي�ْستَْكِتُمواوا�ْستَكتُموا  اأَْن  ــِك  املـِـ�ــسْ يُم  نَ�سِ ــى  ــاأَب َف

ـــٌر ـــاأَخِّ ـــتَ ـــي ُم ـــِن ُموِمـــــَن الـــَعـــَجـــاِئـــِب اأنَّ ـــْم ُمــتَــَقــدِّ ـــَدُه ـــْن َعــْنــُهــْم وَقــْلــِبــي ِع

بَــْعــِدَهــا ـــْن  ِم ــَق ل  ــْب يَ مَلْ  ــَوى  ــنَّ ال ــُموهـــَي  ــــَواِء ِبـــنـَــْفـــِحـــِه اأَتَــنــ�ــسَّ ــــَه ـــــْرُ ال َغ

لََعلََّها اأَُقـــــوُل  ْت  َ ـــــرصْ � اأَ ــبـَـا  الــ�ــسَّ ــوا)))واإذا  ــُم ــلِّ ــسَ ــ� ــيُ ــي َف ــِت ــيَّ ــِح ــتَ ــُم ِب ــاُه ــَق ــل تَ

والظاهر يف اأمر املقّطعة: اأنها مقدمة لق�صيدة �صاعت بقيتها. 

ومل اأقف على �صاعٍر اآخر �صلك منهج �صعيد بن حممد يف ذكر املقدمة الطللية اأو الرحلة 

)1) الديوان 436.

)2) جذوة املقتب�ص 360/1.

)3) الديوان 439.

)4) الديوان 441.
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اإل ال�رضيف الطليق، الذي عر�ص للرحلة يف قوله:

ــي َعـــلـــْيـــِه َهــــــْوَدُج ــب ــل ـــُجيـَـــا َظـــاِعـــنـــاً َق ـــاأجَّ ـــتَ ــِلــْمــَت ونَـــــــاُرُه تَ ــــــى �ــسَ اأَنَّ

َمْنَهجاً ــا  ــايَ ــَط َ امل اأَيـْــــِدي  ـــِه  ِب ــَلــَكــْت  ــِف احُلـــــْزِن نـَــْحـــوَي َمــْنــَهــُج�ــسَ ــْي ــَط فــيــِه ِل

َجـــى يـَــْجـــِري َعــَلــى ــــْدُر الـــدُّ ــُه بَ ــاأنَّ ــك اأَبْــــُرُج)1)َف با�ِسُب  ال�سَّ لــُه  ـــوِل  الأُُف َفَلِك 

واأغلب الظّن اأنَّ هذه املقّطعة هي مقّدمة لق�صيدة غزلية، وما يوؤّكد ذلك ورود مقّطعة 

تليها يف ترتيب املجموع ال�صعري جاءت على وزنها ورويها، وهي:

ــُه ــي لَ ــبِّ ـــْن ُح ــواَن َع ــل ــ�ــسُّ َحـــــــاوُل ال
ـــُجواأُُ ـــلَّ ـــَف ــــُه اأََغـــــــــرُّ ُم ــــْن ِن ِم ــــزُّ ــــُع ــــيَ َف

ــِه ــاِب ُر�ــس اأَْرَي  ــاُه  ــَق ــسَ � بَنَْف�سُج)2)كـــالأُْقـــحـــواِن  ــَواِد  الــ�ــسَّ ْبِغ  �سِ ــْن  ِم َوجـــالُه 

ومل تكن املقدمة الطللية - على ندرتها - هي الوحيدة التي عر�ص لها املروانية، فذهب 

بع�صهم اإىل التقدمي مبقدمات اأخرى؛ كالغزل اأو و�صف اخلمرة، وقد جاءت هذه املقدمات 

م لذلك  على ِقلَّة يف �صعرهم، ومن ذلك قول عبد الرحمن بن احلكم حني اأراد الفخر فقدَّ

بالن�صيب:

احَلِبْيبَا َفــَقــْدُت  ُمـــْذ  ــَوى  ــَه ال ــا)3)َفــَقــْدُت  ــبَ ــحــي نَ اإلَّ  الــلَّــْيــَل  اأَْقــــَطــــُع  َفــَمــا 

وا�صتوفى عبد الرحمن الغزل يف �صبعة اأبيات تعدل ن�صف الق�صيدة، ثّم خرج اإىل الفخر 

بنف�صه يف بقّية الأبيات. 

معانيه  بع�ص  تقّفيه  ذلك  يف  وزاد  الق�صيدة،  منهج  يف  حذوه  حممد  ابنه  احتذى  وقد 

واألفاظه، يف ق�صيدة تكاد تكون �صورة عن قول اأبيه ال�صابق، فا�صتهّل ق�صيدته بالغزل، ثم 

خرج اإىل الفخر، ومطلعها:

احَلــْرِب َعن  يوَف  ال�سِّ َفاأَْغَمْدُت  )))َقَفْلُت 
احُلبِّ ِمَن  يُوُف  ال�سِّ عني  اأُْغِمَدْت  وما 

د لو�صف الطبيعة باحلديث  ا املقدمة اخلمرية فوِجَدت عند حممد بن ه�صام، الذي مهَّ واأمَّ

)1) الديوان 452.

)2) الديوان 452.

)3) الديوان 306.

)4) الديوان 330.
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عن الندامى وكاأ�ص اخلمر، فقال يف مقّطعة مطلعها:

ـــ  ــْي ــلَّ ــُهـــْم اأَْنُــــــــُم ال الآَفـــــاِقونَــــَداَمــــى َكـــاأنَـّ يف  ــْهــِب  ــالــ�ــسُّ ب تَـــَراَمـــْت  ِل 

�َسم�ٌس ــِس  ــاأ� ــَك ال يف  ــاَر  ــَق ــُع ال ــاِق)1)وَكــــاأنَّ  ــَح َ ــَل امل ــْب ــْدِر َق ــبَ ْت يف ال ــدَّ ــبَ ــْد تَ َق

ويت�صح مما �صبق اأن الق�صيدة املروانّية عمومًا انتهجت التجديد يف مو�صوع املقدمات، 

فلم يجعلوا مل�صتهل ق�صائدهم -غالبًا- ر�صمًا معّينًا اأو �ُصنَّة متبعة، اإذ وجلوا اإىل مو�صوعاتهم 

مبا�رضة، متخل�صني من املقدمات الطللية اأو الغزلية اأو اخلمرية. 

ومما يالحظ يف منهج الق�صيدة املروانية اأنَّها تت�صم ب�صفة الوحدة املو�صوعية؛ اإذ ظهر اأّن 

اأغلب ق�صائدهم قائمة على مو�صوع واحد قلَّما خرجت عنه. 

ومما خرج عن هذا الن�صق الق�صائد التي مّهدت لغر�صها الرئي�ص مبقدمة معينة، و�صبق 

املتعّددة؛ هي ق�صيدة  املو�صوعات  الق�صيدة ذات  ما ميثل  اآنفًا، ولكن خري  احلديث عنها 

ال�رضيف التي ا�صتهلها بالغزل ومطلعها:

ــا ــَق نَ ــــسِ  ــــ� ِدْع ـــزُّ يف  ـــهـــتَ يَ ـــٌن  ـــ�ـــسُ اِدي ُحــــَرَقــــا)2)ُغ ـــُه ُفــــــــوؤَ ـــْن ــي ِم ــِن ــتَ ــْج يَ

وبعدما ا�صتوفى تغزله يف ع�رضة اأبيات، خرج اإىل و�صف اخلمر بقوٍل اأّوله:

َجى الدُّ ُجــْنــَح  َك�َسْت  ــْد  َق كــاأ�ــٍس  ــــا)3)ُربَّ  ََق ــــرصْ ــاهــا اأَ� ــنَ ـــن �ــسَ ــــوٍر ِم ــــوَب نُ ثَ

والربق  كالغمام  خمتلفة؛  اأو�صاف  اإىل  انتقل  اأبيات  �صبعة  يف  لها  و�صفه  من  فرغ  وملا 

والرعد وال�صم�ص والأزهار وما �صواها؛ فقال يف م�صتهل هذا الو�صف:

ــــُه ــــوبُ ــــوؤْبُ ــــسُ ــــــاٍم َهـــــِطـــــٍل � ــــــَم ــىوَغ ــَق ــسَ ـى و� ــــسَ َفــغــنَـّ و� ــــرَّ ـــــــاَدَم ال نَ

ــــاأنَّ الأَْر�ـــــــــسَ ِمــــْنــــُه ُمـــْطـــبـَــٌق ــــَك ـــا)))ف ـــَق ـــِب ــــاٍن اأُْط ــَب َج ــ�ــس ــنَّ ــــــاأَنَّ ال وَك

ويبدو اأّن الو�صف هو عمود الق�صيدة؛ اإذ مل ُيبِق للفخر اإّل اأبياتًا ثمانية فخر بها بنف�صه، 

ه عبد الرحمن النا�رض، فقال: ثّم بجدِّ

)1) الديوان 391.

)2) الديوان 460. 

)3) الديوان 461.

)4) الديوان 461.
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ـــسٍ ونـَــــَدًى ـــاأْ� ـــبَ ــــْن َفـــتـــًى ِمـــْثـــِلـــَي ِل ـــــــاٍل وَفــــــَعــــــاٍل وتُــــَقــــى؟َم ـــــــَق َوَم

ــي، وَحـــْلـــِيـــي اأََدِبــــــي ــسِ ــ� ــْف يَِف نَ ـــَد الــلِّــَقــا)1)�ــــــرصَ ـــَول ِعـــْن ـــْق ــي ِم ــام ــسَ ــ� وُح

وعلى الرغم من هذه الق�صيدة ونظرياتها القالئل، فاإنَّ الوحدة املو�صوعية عن�رض مهمٌّ 

معني  على جانب  والرتكيز  والعفوية،  بالطبع  ات�صمت  التي  املروانية،  الق�صيدة  منهج  يف 

ا�صتلزم القول فيه موقف اأو عاطفة جّيا�صة، اأو هّزته اإليه اأريحّية يف جمل�ص اأن�ص وطرب.

ب - املو�سيقـا: 

ال�صعر والنرث،  الفا�صل بني  ال�صعر، فهي احلّد  بنية  الفنّية يف  العنا�رض  اأول  ُتعدُّ املو�صيقا 

وعلماء العربية ل يرون يف ال�صعر اأمراً جديداً مييزه من النرث اإل ما ي�صتمل عليه من الأوزان 

، وتنق�صم املو�صيقا ال�صعرية اإىل مو�صيقا خارجية واأخرى داخلية؛ فاأما اخلارجية 
(2(

والقوايف

الداخلية  املو�صيقا  ا  واأمَّ للق�صيدة،  العام  الإيقاع  يتاأّلف  ومنهما  والقافية،  الوزن  فعمادها 

فقائمة على ما اأ�صماه علماء البالغة باملح�صنات اللفظية، التي تبثُّ ال�صعر دفقات مو�صيقية 

تزيده ح�صنًا واإيقاعًا. واإليك تف�صيل ذلك:

1) املو�سيقا اخلارجيـة: 

اأهمُّ عنا�رض مو�صيقا ال�صعر هو الوزن، ولذا وجب النظر يف البحور التي �صاغ املروانيون 

اإىل  الب�رض  ينعطف  ثّم  األ�صنتهم، و�صبب ذلك،  اأكرثها دورانًا على  �صعرهم، وتبيني  عليها 

القافية للتما�ص اأكرثها �صيوعًا عندهم.

 ،
(3(

به خ�صو�صية واأولها  ال�صعر،  اأركان حد  اأعظم  الوزن  ر�صيق  ابن  راأى  الوزن:  اأ- 

�صعرهم،  رح  ُيطَّ ل  حتى  الف�صاد  اأو  اخللل  من  الوزن  �صالمة  على  العرب  حر�صت  ولذا 

)1) الديوان 463.

)2) مو�صيقا ال�صعر 14.

)3) العمدة 113/1.
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وتنـزل مرتبته. ومل يكن املروانيون اأقلَّ اهتمامًا بهذا الأمر، بل عنوا بالن�صج على البحور 

ال�صعرية املعروفة عند العرب، فقد نظموا ق�صائدهم ومقّطعاتهم على اأكرث هذه البحور؛ 

ويل والكامل والب�صيط واخلفيف والوافر وال�رضيع  اإذ ا�صتعملوا ثالثة ع�رض بحراً؛ وهي: الطَّ

واملن�رضح والرمل واملجتث والرجز واملتقارب واملديد والهزج؛ ونظم اأحدهم قطعة من 

الن�صو�ص  عدد  الآتي  الإح�صائي  اجلدول  ويبنّي  م�صتحدث.  اأندل�صي  فّن  وهو  الزجل، 

ال�صعرية بني ق�صيدة ومقّطعة، ون�صيب البحور منها:

الن�صبة املئوية عدد الأبيات  الن�صبة املئوية  عدد الن�صو�ص  البحور ال�صعرية 

٪20.3  349  ٪27.5  88 الطويل 

٪11.3  195  ٪16.8  54 الكامل 

٪10.9  188  ٪13.4  43 الب�صيط 

٪7.5  129  ٪10.3  33 اخلفيف 

٪4.3  75  ٪8.1  26 الوافر 

٪3.5  60  ٪6.8  22 ال�رضيع 

٪2.5  43  ٪4.3  14 املن�رضح 

٪5.8  100  ٪4  13 الرمل 

٪2.2  38  ٪2.8  9 املجتث 

٪28.1  483  ٪2.5  8 الرجز 

٪2.4  42  ٪2.1  7 املتقارب 

٪0.2  4  ٪0.3  1 املديد 

٪0.1  2  ٪0.3  1 الهزج 

٪0.3  6  ٪0.3  1 الزجل 

٪100  1714  ٪100  320 املجموع 
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ثمانية  وهي  ال�صعرية،  الن�صو�ص  من  الوافر  بالقدر  الطويل  البحر  ا�صتئثار  فاملالحظ 

وثمانون ن�صًا، وعدد اأبياتها ت�صعة واأربعون وثالثمئة بيت، و�صبب اختالف الن�صبة املئوية 

اأبي  اأرجوزة  اإىل  بني عدد الن�صو�ص ال�صعرية وعدد الأبيات املنظومة على الطويل؛ عائد 

لة يف التاريخ، ولولها لقاربت ن�صبة الأبيات ن�صبة الن�صو�ص.  طالب املطوَّ

وجاء بعده البحر الكامل الذي حاز اأربعة وخم�صني ن�صًا، منها �صبعة نظمت على جمزوء 

ًا، منها  الكامل، وجمموعها يف خم�صة وت�صعني ومئة بيٍت، فالب�صيط وله ثالثة واأربعون ن�صّ

الب�صيط، وجاءت جميعها يف ثمانية وثمانني ومئة بيت،  خم�صة ع�رض نظمت على خملع 

ًا، منها ثالثة ن�صو�ص نظمت على جمزوء اخلفيف، يف  فاخلفيف وا�صتاأثر بثالثة وثالثني ن�صّ

ًا، فال�رضيع  ت�صعة وع�رضين ومئة بيت، وتاأتي بقية البحور بعده كالوافر يف �صتة وع�رضين ن�صّ

ًا منها �صتة  ًا، فالرمل يف ثالثة ع�رض ن�صّ ًا، فاملن�رضح يف اأربعة ع�رض ن�صّ يف اثنني وع�رضين ن�صّ

ن�صو�ص،  ثمانية  فالرجز يف  ن�صو�ص،  ت�صعة  فاملجتث يف  على جمزوئه،  نظمت  ن�صو�ص 

منها ثالثة جاءت م�صطورة وواحد جمزوء، واأهمها اأرجوزة اأبي طالب، فاملتقارب يف �صبعة 

ًا واحداً، يف حني اإن القطعة  ا الهزج واملديد فقد نظموا على كلٍّ منهما ن�صّ ن�صو�ص، واأمَّ

الوحيدة التي نظمت على الزجل جاءت خمالفة لأوزان ال�صعر املاألوفة. 

ويف هذا الن�صق اتفق ال�صعراء املروانيون مع العرف ال�صائد عند �صعراء العربية يف ا�صتخدام 

اأمٌر  اأّن بحر الطويل اأكرث البحور ال�صعرية ا�صتخدامًا منذ اجلاهلية. وهو  البحور، اإذ ظهر 

ا�صتخدامًا،  البحور  اأكرث  الطويل  البحر  اأّن  ظهر  اإذ  )1)؛ 
العربي الأدب  دار�صو  اإليه  َخَل�َص 

فالكامل، فالب�صيط، ورمّبا تقّدم الوافر البحرين الأخريين. وجهد كثري من النقاد يف اإيجاد 

رابط بني منا�صبة الق�صيدة والوزن املختار لها، فقد قال ابن طباطبا: »فاإذا اأراد ال�صاعر بناء 

ق�صيدة؛ خم�ص املعنى الذي يريد بناء ال�صعر عليه يف فكره نرثاً، واأعدَّ له ما يلب�صه اإياه من 

.
(2(

الألفاظ التي تطابقه، والقوايف التي توافقه، والوزن الذي ي�صل�ص له القول عليه«

)1) انظر ديوان �صعراء بني كلب 462/1، وديوان بني اأ�صد 417/1.

)2) عيار ال�صعر: 8.
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ويبدو هذا الأمر بعيداً عن ال�صواب، لأّن ال�صاعر ل يختار الوزن قبل نظم ال�صعر، بل 

اإّن جتربته ال�صعورية ومعاناته النف�صية هي التي تفر�ص عليه البحر ال�صعري، فاإن كان ال�صاعر 

مطمئن النف�ص م�صتقر الذهن؛ فاإّن �صعره ياأتي منظومًا على البحور الطويلة التي ت�صتوعب 

�صديد  العاطفة  م�صطرم  ال�صاعر  كان  واإن  وال�صتعارات،  الت�صبيهات  فيها  وتكرث  املعاين، 

التاأّثر؛ جنحت بحوره اإىل الإيقاع ال�رضيع الذي يعرّب عما يجي�ص يف النف�ص ب�صهولة اأكرب. 

ة من بني مروان؛ اآثروا اأوزانًا  ومع هذا فقد وجدت اأن عدداً ممن عرفوا بال�صعر خا�صّ

بعينهـا، فهـذا حممـد بن عبـد امللك قد ا�صتاأثر بحران بُجلِّ �صعره؛ اإذ نظم ثمانية ن�صو�ص 

ا  واأمَّ اآخرين.  بحرين  على  مقّطعتني  ونظم  اخلفيف،  على  اأخرى  الطويل، وخم�صة  على 

ل الكامل، اإذ نظم عليه اثنتي ع�رضة مقّطعة من اأ�صل واحد، وع�رضين  �صعيد بن حممد فقد ف�صّ

ًا.  ن�صّ

ونظم ال�رضيف الطليق اأ�صهر ق�صيدتني له على بحر الرمل، يف حني نظم احلكم امل�صتن�رض 

عاته الثالث على البحر الطويل، وكذا فعل عبد الرحمن امل�صتظهر يف ثالثة من ن�صو�صه  مقطَّ

ال�صعرية اخلم�صة. 

ول ميكن القول اإّنهم تخرّيوا هذه البحور، وتكّلفوا النظم عليها وتطويعها لأغرا�صهم 

اأحيانًا، فيمالأ عليه  ال�صاعر  لي�صيطر على  العام  النغمة املو�صيقية والإيقاع  اإّن  املختلفة، بل 

فكره ووجدانه، فيجد عاطفته تن�صاب يف اأوزان واإيقاعات اأَِلفها واأحّبها.

تتكرر يف  اأ�صوات  فهي  اخلارجية،  املو�صيقا  الثاين يف  الركن  القافية  ُتعدُّ  القافيـة:  ب- 

نهاية الأبيات من الق�صيدة، وبها يظهر اجلر�ص املو�صيقي املميز للق�صيدة، الذي تطرب له 

الأذن، فتنتظره بتلهف وت�صوق. 

ال- على  وقد غلبت حروف الروي ال�صل�صة اللّينة- كالّراء والّنون والالم والباء والدَّ

قوايف �صعر بني مروان، وهي اأكرث احلروف دورانًا يف روي ال�صعر العربي، يف حني قلَّت 

حروف الروي املعتا�صة، كالزاي وال�صني والّتاء وال�صاد والّطاء. 

اد والّظاء والغني والواو، وهي حروف  ومل ينظموا على روي الّثاء واخلاء والّذال وال�صّ
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وعرة امل�صلك، قليلة الأ�صول املعجمية التي تنتهي بها، ف�صاًل عن خفوت جر�صها املو�صيقي. 

ويبني اجلدول الآتي عدد الن�صو�ص التي وردت على كل روي:

عدد حروف  عدد  حروف  عدد  حروف 

الن�صو�ص الروي  الن�صو�ص  الروي  الن�صو�ص  الروي 

4 ج   14 ع   54 ر 

4 ف   12 ح   40 ن 

3 �ص   12 ي   33 ل 

2 ت   8 ك   28 ب 

2 ا   7 الهمزة   28 د 

1 �ص   7 �ص   25 ق 

1 ز   4 ط   24 م 

وهكذا كان حرف الّراء هو الروي الأكرث ا�صتعماًل لدى �صعراء بني مروان، ويليه الّنون 

اإليها  َخَل�َص  التي  هي  الختالف-  من  �صيء  مع  احلروف-  وهذه  والّدال،  والباء  والالم 

الباحثان اإبراهيم اأني�ص وعلي حلمي مو�صى؛ اإذ وجدا اأنَّ اأكرث احلروف �صيوعًا يف الروي: 

 .(1(
الّراء والالم وامليم والّنون والباء والّدال

�صفات  بحٍر  لكل  اأّن  راأى  الذي  احلم�صي،  اأحمد  الدكتور  على  الردُّ  الّطريف  ومن 

تالئم غر�صًا من الأغرا�ص ال�صعرية، بحيث ل يجوز مثاًل، اأن ينظم الّرثاء على بحر اخلبب، 

فالأمر كذلك بالن�صبة اإىل الروي، فال يح�صن ا�صتعمال القاف مثاًل، رويًا يف ق�صيدة غزلية؛ 

)1) قارن الدكتور ح�صني ن�صار بني عملي الأ�صتاذين فوجدهما يتقاربان يف النتيجة مع اختالف الأ�صلوب. انظر القافية يف 

العرو�ص والأدب 57. وانظر مو�صيقا ال�صعر 248. 
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 .
(1(

لأنه حرف ا�صتعالء يت�صف بال�صّدة، ويجوز يف غر�ص احلرب والقتال

فروي القاف الذي راآه الدكتور احلم�صي ل ي�صلح للغزل؛ نظم الطليق عليه ق�صيدته 

الطبيعة  وو�صف  اخلمرة  وو�صف  غزل  من  �صّتى؛  اأغرا�ٍص  يف  وجعلها  يت،  ال�صّ الّذائعة 

والفخر، ومن اأبدع ما كان فيها قوله يف الغزل:

ــا ــَق نَ ــــسِ  ــــ� ِدْع ـــزُّ يف  ـــهـــتَ يَ ـــٌن  ـــ�ـــسُ ـــاُغ ـــَرَق ـــــــــوؤَاِدي ُح يَـــْجـــتَـــِنـــي ِمــــْنــــُه ُف

ــــْن َوجـــِهـــِه ــا ِم ــنَ ـــُن ل ــــَع احُلـــ�ـــسْ ــــَل ـــااأَْط ـــَق ـــِح َّ ـــــــَرى مُم ـــــراً لَـــْيـــ�ـــسَ يُ ـــــَم َق

ـــــــوٍر اأَْح ِرمٍي  ــــــرِف  َط ـــــْن  َع ـــافــــَرنَــــا  َق ـــوِّ ـــي ف ـــِب ـــْل ـــَق ـــٌم ِل ـــْه ـــسَ ـــــُظـــــُه � حَلْ

ِخـــْلـــتـُــُه ُدرٍّ  ِعــــْقــــِد  ـــــْن  َع ـــٌم  ـــسِ ـــا� ـــابَ ـــَق ـــنُ ـــُع ـــــاُه ال ـــــتَ ـــــثَّ ــــَلــــبَــــْتــــُه ِل �ــــسَ

ــِه ــَحــِت ــْف �ــسَ يف  ـــْدِغ  الـــ�ـــسَّ لُم  ـــاَل  ــــا�ـــسَ ــــَوِرَق ــــْ�ِ َواَفـــــــى ال ــــتِّ ـــالَن ال ـــيَ ـــسَ �

ــــــا َ ـــِه اإنَّ ـــي ــــُن ف ـــى احُلــــ�ــــسْ ـــاَه ـــن ـــتَ ــــــاَف اأْوَرَق مــا  اإذا  ــُن  ــسْ ــ� ــُغ ال ــُن  ــسُ ــ� ــْح يَ

ِخــْلــتُــُه ـــى  ـــتَّ َح  ُ اخَلــــ�ــــرصْ ـــُه  ـــْن ِم ــاَرقَّ  ــَق ــسِ ــ� ــــد َع ـــُه َق ـــفَّ ــــوٍل �ـــسَ ــــُح ِمـــــْن نُ

ـــُه ـــَم ـــيَّ ــــــْد تَ ْدَف َق ــــــــــرِّ ـــــــــاأنَّ ال ـــًى َقـــلـــَقـــاوَك ــــــَدا ِفــــيــــِه ُمــــَعــــنَـّ ــــــَغ َف

ـــاً ـــم ـــاِع ــــُه نَ ــــْن ـــــــــاَوَر ِم ــــاًل َج ــــاح ُمـــْعـــتَـــِنـــَقـــانَ ِل  ــــــلَّ  َظ ـــي  ـــِب ـــي ـــِب ـــَح َك

ملْ ـــَف  ـــْي َك ـــبـَــهـــانـَــا  اأَ�ـــسْ اإْذ  ــــا)2)َعـــَجـــبـــاً،  َق ــــرَتِ ــــْف يَ ومل  ــــْجــــراً  َه ـــا  ـــِدثَ ـــْح يُ

اأربعة من  اخل نظم  الدَّ اآخر، فهذا  يوؤّثر رويًّا على  ال�صعراء كان  اأنَّ بع�ص  وغري خاٍف 

مقّطعاته على  من  اأربع  اإذ جاءت  امل�صتعني  فعل  الالم، وكذا  ال�صبعة على روي  ن�صو�صه 

روي الالم، وثالث اأخرى على روي الّنون، وجاءت مقّطعته الأخرية على رويٍّ خمتلف. 

اإذ  وهناك �صعراء مقّلون نظموا على رويٍّ واحد، كاأحمد بن �صليمان و�صعيد بن ه�صام، 

نظم ُكلٌّ منهما مقّطعتني على روي الّدال.

)1) ابن زمرك 183.

)2) الديوان 460.
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2) املو�سيقـا الداخلية: 

تتمّثل املو�صيقا الداخلية باملح�صنات اللفظية التي تاأتي يف ال�صعر لتزيده ح�صنًا وبهاًء، 

وتك�صبه حالوة وطالوة، وترفد مو�صيقاه اخلارجية باإيقاع لطيف تطرب له النف�ص، واأكرثها 

تاأثرياً ما جاء عفو اخلاطر، �صاملًا من التكّلف والت�صّنع الذي تنفر منه طبيعة الإن�صان. 

اأكرثه  واأذكر  عديدة،  مواطن  يف  جاء  الذي  باجلنا�ص  ُيعرف  ما  املح�صنات  تلك  فمن 

و�صوحًا؛ وهو قول احلكم الرب�صي:

ــاِد ــَع ــِب ـــاِل بَــْعــَد ال ـــلَّ الـــِو�ـــسَ ـــاِد)1)ِنــْلــُت ُك ـــبَ ـــِع ــــلَّ ال فــــكــــاأََّن َمـــَلـــْكـــُت ُك

فجان�ص جنا�صًا ناق�صًا بني )البعاد) و)العباد). 

ومن ذلك قوله يف اجلنا�ص بني )بكى) و)�صكا):

ُظْلماً ِزيْـــَد  الــَهــَوى  �َسَكا  اأَْو  بََكى  ــا)2)اإْن  ــك ــْي ــسِ ــاً َو� ــام ــم َوِبــــَعــــاداً يُــــْدِن ِح

وقول عبد الرحمن بن احلكم:

ــــــي ِبــــــَهــــــواَكــــــا ــــــِن ــــــتَ ــــــْل ــــــتَ َق
ــــــا)3) ــــــَواَك ــــــسِ ــــــــا اأُِحــــــــــــبُّ � وَم

وقوله اأي�صًا:

احَلِبْيبَا َفــَقــْدُت  ُمـــْذ  ــَوى  ــَه ال ــا)))َفــَقــْدُت  ــبَ ــحــي نَ اإلَّ  الــلَّــْيــَل  اأَْقــــَطــــُع  َفــَمــا 

فاجلنا�ص ظاهر بني كلمتي )هواكا) و)�صواكا)، وبني )احلبيبا) و)النحيبا). 

وقول املنذر بن عبد الرحمن:

ـــَرُب ـــطَّ وُر وال ــُد الــــ�ــــرصُّ ــي ــف ـــــَرُب)))لَــْيــ�ــسَ يُ َط لـَــَواِحـــِظـــي  تُــَقــاِبــْل  ملْ  اإْن 

بن  ب�رض  ا�صم جاريته؛ ومثل ذلك قول  الغناء، و)طرب)  )الطرب) مبعنى  فجان�ص بني 

حبيب:

)1) الديوان 295.

)2) الديوان 298.

)3) الديوان 310. 

)4) الديوان 306.

)5) الديوان 337.
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ـــُه َمــثَــٌل نــيــا لَ ـــذي لَــْيــ�ــَس يف الــدُّ ـــا الَّ ــُل)1)اأَن ــثَ َ امل َجـــَرى  العْليَا  يف  ــَي  ــاِئ ــَق ــارِت وِب

، و)املثل) مبعنى القول املاأثور.  فجان�ص بني )مثل) مبعنى النظري اأو الندِّ

وقول عبد اهلل بن حممد يف اجلنا�ص بني )الأجل) و)الأمل):

ـــــــــْل ـــــــْن يُـــــــَراوُغـــــــُه الأََج ــــــــــــْل؟)2)يـَـــــا َم ـــَك الأََم ـــي ـــِه ـــْل ـــــاَم يُ َحـــــتَّ

وقول اأحمد بن حممد:

ُل َفا�سِ َوالــَهــْزِل  اِلـــدِّ  بـَــْنَ  ولَُك  ــُل)3)ُف�سُ ــاِم ــسَ ــِن � ي ــدِّ ــِل ل َو  نْــيَــا  لــلــدُّ ومُيْــنُــَك 

فجان�ص بني )ف�صول) مبعنى القطع، و)فا�صل) مبعنى احلاجز. 

ومن ذلك قول عبد اهلل بن عبد العزيز:

ح�َسنَا ــَوى  ــَه ال يف  َقْتِلي  ــنَّ  َظ َظــاملــاً  ــا  يَ
َح�ُسنَا))) قد  فيَك  َفَظنِّي  �ِسْئَت  َكْيَف  ُكْن 

َنا).  َنا)، و)َح�صُ فجان�ص بني )َح�صَ

ومنه قول الطليق:

ـــــــاٍف ُمـــْعـــ�ـــرٍص ـــــــُن َع ــــي مُيْ ــــِن ــــْي ـــا)))ومَيِ َق ـــرَتِ ـــْف ـــداً َغــــَدا ُم ـــْم َجــَمــَعــْت َح

فجان�ص بني )مييني)، و)مين). 

وقول �صليمان امل�صتعني:

بَا ال�سِّ اإىل  ــُلــوَّ  الــ�ــسُّ فيهنَّ  ــُت  ــاكــْم ــاِن)))َح ــَط ــْل ــسُ ــلــطــاٍن عــلــى � ــى بــ�ــسُ فــَقــ�ــسَ

فجان�ص بني )�ُصْلطان) مبعنى احلكم واجلاه، و)�صلطان) مبعنى احلاكم. 

ومنه قول املطرِّف بن عمر:

ـــا َقــلَّــْبــتُــُه ـــَم ـــلَّ ــــْدراً ُك ـــقـــاُه �ــــسَ ـــل تَ
ــِل))) ــَجــْحــَف ــٍل وِب ــِف ــْح ــنَــاِن ِبَ ِمــْثــل الــ�ــسِّ

)1) الديوان 363.

)2) الديوان 363. 

)3) الديوان 395. 

)4) الديوان 427. 

)5) الديوان 463.

)6) الديوان 484.

)7) الديوان 492. 
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فجان�ص بني )حمفل)، و)جحفل). 

ومن ذلك قول �صليمان بن املرت�صى:

ــــٌق فـــالْـــَقـــُه ِبـــَطـــاَلَقـــٍة ــــْل ـــُطـــوِب)1)اَلــــــوُّ َط ـــُق ِب فــالْــَقــُه  ــَب  تَــَقــطَّ واإذا 

فجان�ص بني )طلق) و)طالقة)، وجان�ص بني )تقطب)، و)قطوب). 

ومنه قول ال�رضيف الأ�صم:

ــا ــنَ ـــْف لَ ـــــُه: �ـــسِ ـــُت لَ ـــْل ــــاِدٍن ُق ــــسَ ــــاو� ــــنَ ــــارْنَ ـــا َهـــــــَذا ونَ ـــنَ ـــانَ ـــتَ ـــسْ ـــ� بُ

ـــٌة ـــنَّ َج ـــانـــُكـــْم  ـــتَ بُـــ�ـــسْ ِل:  ـــارْنَ نَــــاراً َجــنَــى)2)َفــــَقــــاَل  ـــنَّ ــى ال ــنَ ــــْن َج وَم

فجان�ص بني )النارجن)، و)ناراً جنى)، وقد اأح�صن يف هذا الأمر. ومنه قول ابن ُلبَّال يف 

اجلنا�ص بني )َتَخيََّل) و)اأَِخْيل):

ـــن ِكــتَــابــِة اأَْخـــيـــٍل ـَل ِم وتـــدنَّـــَرا)3)يــا َمــــْن تَــَخــيَـّ ــــوُرُه  نَ ـــَم  ـــَدْرَه تَ ]َزْهراً[ 

وقوله:

ـــدُّ ِعـــْنـــِدي ـــسَ ـــُجـــوِز اأ� ـــَع ـــِة الـــَعـــُجـــوِزُمــَعــانــَقــُة ال ـــَق ـــانَ ـــَع ـــــُل ِمــــن ُم واأَْقـــــتَ

ـــــرَّ ِعـــْنـــِدي ـــــُق الـــَعـــُجـــوِز اأَم ـــا ِريْ ـــوِز)))وم ـــُج ـــَع ال ـــــْوِل  بَ ـــن  ِم ِبــــاألـَـــذَّ  َول 

ولعلَّ ال�صاعر ابن ُلّبال يكون يف مقّطعته الأخرية خالف طبع بني مروان، فتكلف يف 

ه، فقد جان�ص بني العجوز الأوىل مبعنى  اأّنه اأراد الإلغاز والتفكُّ اجلنا�ص، ورمّبا كان عذره 

املراأة امل�صّنة، والعجوز الثانية وهي ال�ّصيف، ثم العجوز الثالثة وهي اخلمر، واأخرياً العجوز 

الرابعة وهي البقرة. 

 - لأنَّه  عندهم؛  وروده  ِقلَّة  راأى  ملن  خالفًا  �صعرائهم  بني  تواتر  اجلنا�ص  اأنَّ  وُيالحظ 

 .
(5(

بزعمه - يحول بني ال�صاعر وانطالقه يف م�صمار املعاين

)1) الديوان 501.

)2) الديوان 575. 

)3) الديوان 590.

)4) الديوان 591.

)5) ال�صعراء املروانيون يف الأندل�ص 320. 
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ومع اأّن اجلنا�ص مل يكرث يف �صعرهم حتى يغدو �صمة ظاهرة فاإنه جاء يف موا�صع اقت�صتها 

احلالة ال�صعورية وال�صورة الفنية، فلم يكن مق�صوداً لذاته، واإمّنا كان املعنى ي�صوقه اإىل غايته، 

ال�صورة  ورفدت  وزادته جالًء،  املعنى  اأو�صحت  التي  اجلنا�ص  وظيفة  من  اأمٌر ظهر  وهو 

باإيقاع مو�صيقي تن�صده الأذن، وتت�صوف له النف�ص. 

ومــن املح�صــنات اللفظية التي اّطردت يف �صعرهم ما ُعِرف عند البالغّيني برد العجز 

ـدر، وهـو اأن ياأتـي ال�صـاعر بكلمـة فـي �صـدر البيـت متقّدمـة اأو متاأخـرة ثـّم  علـى ال�صّ

. وعلى هذا فهو قريب 
(1(

ياأتـي بهـا بلفظهـا ومعناهـا، اأو مبا ت�رضف من لفظها يف عجزه

واقرتان  وعجزه،  البيت  �صدر  بني  اللفظي  بالرتابط  عنه  ينماز  ولكّنه  باجلنـا�ص،  ال�ّصبـه 

الرحمن  عبد  قول  ذلك  فمن  بالقافية،  تتمثل  التي  اخلارجية  باملو�صيقا  الداخلية  املو�صيقا 

اخل: الدَّ

َعــلـــــْيــنـَـا ـــَراِق  ـــِف ـــال ب اهللُ  ــى  ــسَ ــ� َق ــــْد  ي)2)َق يَْق�سِ ــوَف  �ــسَ باْجِتَماِعنَا  َفَع�َسى 

وقوله اأي�صًا:

ــُه ــُل ــْق َع ـــْعـــُدُه ل  ـــــوٌم: �ـــسَ َق ــُل)3)ويـَـــُقــــوُل  ــاِق ــَع ــا َحــَمــاَهــا ال ــَعــاَدِة َم َخـــْرُ الــ�ــسَّ

وقول ه�صام بن عبد الرحمن:

ـَــا َفـــاإِنَّ ــَب  ــْي ــِب احَل ــــُت  َزْح َمـــا  ــــا  اأَنَ اإَِذا 
املَــْزِح))) ــَك  َذِل يِف  الَهمِّ  �ِسَفاَء  ْدُت  َق�سَ

وقول عبد اهلل بن حممد:

ــَهــا ــْي ــهــا اأونُـــــْح َعــَل ــِك ــابْ ــَك ف ــسَ ــ� ــْف ــنَ َف
ـــَت عــلــى الـــبـُــَكـــاِء))) ـــْم ــا ُرِح ــَم ــتَ ــُربَّ َف

ومن ذلك قول حممد بن اأيوب:

ــى ُــنَ امل َو  ــِل  ــلُّ ــَع ــتَّ ــال ِب ُعـــْمـــِري  ـــُع  التََّعلُُّلاأَُقـــطِّ اللِبيَب  املـَـــْرَء  ــَدُع  ــْخ يَ ـــْم  وَك

)1) �رضح الكافية البديعية: 82. 

)2) الديوان 279.

)3) الديوان 283.

)4) الديوان 348.

)5) الديوان 358.
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ــاًل ـــي احَلـــيَـــاَة َتَــمُّ ــي اأَْقـــ�ـــسِ ــِن ــنَّ ــك ُل)1)َولَ التََّجمُّ اإِلَّ  ــاَن  الإِنْــ�ــسَ يُْهِلُك  ــل  َوَه

وقول اأحمد بن عبد امللك:

ــي ــِب ــْل ــَق ـــِقـــيـــٌد َوْهــــــَو َمـــــْوُجـــــوٌد ِب ـــِد)2)َف ـــي ـــِق ــــوٍد َف ــــوج َ َفــــــَوا َعـــَجـــبـــاً مِل

وقول عبد الرحمن النا�رض:

ِعــــــالٍج يف  ــــْنِ  ــــبَ ــــل ل ُْت  ــــــــــى َعـــلـــى الــــِعــــالِج)3)َفــــــ�ــــــرصِ ْربَ ـــــمَّ َواأَ َط

وقول عبد اهلل بن عبد العزيز:

ــاً ــع ــَداِم ــنَّ َم ــِه ــِن ــْي ــبَ ـــاُن ِب َم ـــزَّ ــا)))اأَجـــــَرى ال ــنَ ــْجــِري ــَوى يَ ــَه ــِل ال ــْب ــن َق ــا ُكـــنَّ ِم َم

وقول �صعيد بن حممد )البلينة):

َجى الدُّ َتْــَت  ُهم  ْرِ بَ�سِ ِي�ْستَْكِتُموا)))وا�ْستَكتُموا  ْن  اأَ املِ�ْسِك  يُم  نَ�سِ َفاأَبى 

وقول ال�رضيف الطليق:

َمْلحٍد َقْعِر  يف  البَْحُر  ـــَواَرى  تَ ــُر)))َوَكــْيــَف  ــْع ــِه َق ــِت ــُلــجَّ ـــاَن ل يـُـلــَفــى ِل َوَقــــْد َك

وقول عبد الرحمن امل�صتظهر:

ــي ــِت ــبَ َف َرْغ ِ ـــــْذراً ِلـــتـَــ�ـــرصْ ـــْذَراوَجـــاِلـــبـَــٍة ُع ُع لها  ــَز  ــْي ُتَ اأَْن  املَــَعــاِل  ـــى  ـــاأْبَ َوتَ

َمــْفــَخــِري َق  ـــــوِّ اأَُط اأَْن  لأَْرُجـــــو  َفْخَرا)))واإنِّ  َعُظَمْت  الَِّتي  وْهــَي  لَها  ِبِْلِكي 

وقول وّلدة بنت امل�صتكفي:

ــِه ــَجــمــاِل ــراً ِب ــِم ــْث ــنــاً ُم ـــَت ُغــ�ــسْ ـــَرْك وتَ
يُــْثــِمــِر))) مَلْ  ـــِذي  الَّ ِن  للُغ�سْ وَجــنَــْحــَت 

وغري ذلك من اأمثلة ردَّ العجز على ال�صدر، والظاهر هنا اأنَّ ما يجمعها هو عفوية هذا 

)1) الديوان 389. 

)2) الديوان 397.

)3) الديوان 404.

)4) الديوان 428. 

)5) الديوان 431.

)6) الديوان 457.

)7) الديوان 495.

)8) الديوان 517.
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قته من غري تكلف، اأو اإقحام للمبنى على  الفّن وجمالية الأ�صلوب، اإذ زيَّنت �صعرهم وزوَّ

ح�صاب املعنى. 

ي�صمى  ما  الأخرى  القول  فنون  عن  ميّيزه  خا�صٍّ  برونق  ال�صعر  مو�صيقا  يرفد  ومما 

بالت�رضيع، وهو ا�صتواء اآخر جزء يف �صدر البيت مع اآخر جزء يف عجزه؛ يف الوزن والروي 

 .
(1(

والإعراب

تعليل  ر�صيق يف  ابن  الأذن، وذهب  ت�صتطيبها  توقيعية  نغمة  ال�ّصعر  الت�رضيع  ويك�صب 

ح�صن هذا الفن مذهبًا لطيفًا، فقال: »اإّن �صبب الت�رضيع مبادرة ال�صاعر القافية، ليعلم يف 

 .
(2(

اأول وهلة اأّنه اأخذ يف كالم موزون غري منثور، ولذلك وقع يف اأّول ال�صعر«

ب يف �صعر بني مروان بكرثة، اإذ جاءت )18) ثماين ع�رضة ق�صيدة  وقد ورد هذا ال�رضّ

م�رضَّعًة من اأ�صل )31) اإحدى وثالثني ق�صيدة. فقد حر�ص �صعراوؤهم على افتتاح �صعرهم 

به، فمن ذلك قول احلكم الرب�صي:

َراِقعا ْيِف  بال�سَّ ــسِ  ْر� الأَ ُدوَع  �سُ ــُت  َراأَبْ
ياِفَعا)3) ُكْنُت  ُمْذ  ْعَث  ال�سَّ لأَْمــُت  وِقْدماً 

وقوله:

الأُْذِن اإىل  �ْسَهى  اأَ الِبْي�ِس  لْيِل  �سَ ْدِن)))ِغنَاُء  والرَّ واللَّْهِو  الأَْوتـَـاِر  يف  اللَّْحِن  ِمَن 

وقول عبد الرحمن بن احلكم:

احَلِبْيبَا َفــَقــْدُت  ُمـــْذ  ــَوى  ــَه ال ــا)))َفــَقــْدُت  ــبَ ــحــي نَ اإلَّ  الــلَّــْيــَل  اأَْقــــَطــــُع  َفــَمــا 

وقول ال�رضيف الطليق:

ــا ــَق نَ ــــسِ  ــــ� ِدْع ـــزُّ يف  ـــهـــتَ يَ ـــٌن  ـــ�ـــسُ اِدي ُحــــَرَقــــا)))ُغ ـــُه ُفــــــــوؤَ ـــْن ــي ِم ــِن ــتَ ــْج يَ

)1) �رضح الكافية البديعية: 188.

)2) العمدة 150/1. 

)3) الديوان 297.

)4) الديوان 219.

)5) الديوان 306. 

)6) الديوان 500.
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وغري ذلك. 

واأّما مقّطعاتهم فكانت اأقّل حفاوة بالت�رضيع، فقد جاءت )86) �صّت وثمانون مقّطعة 

املقّطعات يكون  اأ�صل )289) ت�صع وثمانني ومئتي مقّطعة، ولعلَّ بع�ص هذه  م�رضَّعًة من 

اأجزاًء من ق�صائد اأخذها اأ�صحاب املختارات والت�صبيهات، للتدليل على براعة بني مروان 

اخل: يف قول ال�صعر، فمن مقّطعاتهم امل�رضَّعة قول عبد الرحمن الدَّ

ـــي ـــسِ ـــُم اأَْر� ـــمِّ ــــُب املـُــيَ اِك ــــرَّ ـــا ال ـــَه اأيُّ
ي)1) لِبْع�سِ ــالَم  الــ�ــسَّ َي  بَْع�سِ ِمــْن  اأَْقــــِر 

وقوله:

ـــٌة ِمــثــلــي ـــبَ ـــِري ـــــــِت َغ ـــا نَــــْخــــَل! اأَنْ ي
ـــِل)2) الأَ�ـــسْ ـــِن  َع ــٌة  ــيَ ــاِئ نَ ـــْرِب  ـــَغ ال يِف 

وقول احلكم الرب�صي:

ــاِد ــَع ــِب ـــاِل بَــْعــَد ال ـــلَّ الـــِو�ـــسَ ـــاِد)3)ِنــْلــُت ُك ـــبَ ـــِع ــــلَّ ال فــــكــــاأََّن َمـــَلـــْكـــُت ُك

وقول ه�صام بن عبد الرحمن:

ــَرِم ــَك ال ِفـــْطـــَرُة  ـ  اَلــْمــُع  ل  ـ  الـــبَـــْذُل 
ــمــي))) ــيَ �ــسِ تُــــِرْد  مَلْ  ـــا  َم ــي  ب تُــــِرْد  ــال  ف

وقول �صليمان امل�صتعني:

َا ـــاَم وَكــــ�َّ ــى و�ـــسَ ــلَّ ـــن �ــسَ ــُت ِبَ ــْف ــَل ا)))َح ــى وَتـَـــــ�َّ ــَغ ــْن َط ــَم ــي ـــا ِف ـــُدَه ـــُم لأَْغ

وقول وّلدة:

ِق ــرُّ ــَف ــتَّ ال ـــذا  َه ــِد  ــْع بَ ِمــن  ــا  ــنَ لَ ـــْل  َه لَــِقــي؟)))اأَل  بـَـا  بٍّ  �سَ ــلُّ  ُك َفيَ�سكو  �َسبيٌل 

وقول ابن الأ�صبغ:

ـــــزَراُن ــــرَتَاَب اخَلـــــْي ــــسْ ــــا� ـــْت ف ـــنَّ ـــثَ تَ
ــــحــــواُن))) ــتُــِذلَّ الأق ـــْت فــا�ــسْ ـــاَه وَف

)1) الديوان 279.

)2) الديوان 282. 

)3) الديوان 295.

)4) الديوان 293. 

)5) الديوان 481. 

)6) الديوان 517. 

)7) الديوان 576.
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وهكذا ظهر اطراد الت�رضيع يف �صعرهم؛ ملا له من اأهمية يف جلب اأذن ال�صامع، وتطريبها 

باإيقاعه اجلميل املتناغم. 

وهذه املح�صنات اللفظية من جنا�ص وت�رضيع ورد العجز على ال�صدر يف �صعر املروانيني؛ 

اأ�صفت على اأبياتهم طاًقة جماليًة واإيحاًء مو�صيقّيًا عاليًا، يخلب ُلبَّ املتلقي، وي�رضف ذهنه 

اإىل حما�صن �صعرهم، فتميل النف�ص اإىل الرتياح اإليه.

بع�س الظواهر اللغوية يف �سعرهم: 

اأغلبه  القليل يف  وكان خروجهم  اأ�صعارهم،  اللغة يف  قواعد  املروانيون  ال�صعراء  التزم 

ف  �رضورة اأَلزمهم اإيّاها القري�ص، فمن تلك الظواهر ت�صهيل الهمزة؛ كقول ال�صاعر املطرِّ

بن حممد:

الكا�س ــُل  ــاِم َح الــَكــا�ــِس  ِمـــَن  ــى  ــَه ــسْ ــي)1)اأَ� ــسِ ــالَّ� ـــاَف َحــــْوَل ُج ــا َط اأَْرَعـــــاُه َم

فقال )الكا�ص) بدًل من )الكاأ�ص).

ومنه قوله اأي�صًا:

ـــــَدا َوُمــــَداَمــــٌة ــــــاَلٌل َقــــْد بَ ــا)2)َهــــذا ِه ــنَ ـــْد َه ــٌس َق ــ� ــْي ــِه َوَع ــِت ــَراَح ــــِري ِب َتْ

وكذلك قول حممد بن ه�صام:

�َسم�ٌس ــِس  ــاأ� ــَك ال يف  ــاَر  ــَق ــُع ال ــاِق)3)وَكــــاأنَّ  ــَح ُ ــَل امل ــْب ــْدِر َق ــبَ ْت يف ال ــدَّ ــبَ ــْد تَ َق

وغري ذلك.

ومن الظواهر ق�رض املمدود كقول حممد بن عبد الرحمن:

ــِه ــْي ــــَك الَّــــــِذي اأَنْــــــَت ِف ــاً لَ ــئ ــْي ــِن ــَه ــا)))َف ــانَ ــنَ ــاً َه ــس ــ� ــِه اأَيْ ــي ــُن ِف ــْح ـــِذي نَ والَـّ

ار املرواين: وقول بكَّ

)1) الديوان 326. 

)2) الديوان 328.

)3) الديوان 391. 

)4) الديوان 331.

Diwan-Bin-Marwan.indb   257 12/8/09   9:39 AM



258

ــِقــي َرَم بــالــلِّــَقــا  تـُــاَلُقـــوا  اأَْن  ــاُكــُم  الَكَمِد)1)َعــ�ــسَ على  تَْقَوى  ُمْهَجٌة  ل  فلي�َس 

واأكرث ما ظهر مثل هذا الأمر يف الق�صيدة ال�صينية لل�رضيف الطليق:

ـــــــٍب َذَه يف  ـــبَـــحـــاً  �ـــسُ ـــــــــــاأَران  ــاف ــرَّ الــِعــ�ــسَ ــَف ــسْ ــــِهِ كــمــا ا� ــــَذاَريْ ـــن ِع ِم

ــِحــْل ــْكــتَ تَ مَلْ  ـــــِرٍئ  اْم ــــْنُ  َع ــْت  ــيَ ــ�ــسِ ــاَع ــسَ ــ� ــَع ـــِه ِب ـــي ـــهـــِد ف ـــ�ـــسُّ لــلــبُــَكــا وال

َطـــْرُفـــُه ــــا  َم اإذا  ـــجـــاً  ـــْل َم ِل  َجيَّ�َسااأيــــــَن  ـــْحـــِوَي  نَ ــْحــِر  الــ�ــسِّ ــو�ــِس  ــجــيُ ِب

ــــــٍح ُ ِبـــــــــِرْدٍف َراِج ــــرصْ ــــ� ــاثَــــُقــــَل اخَل ــسَ � ــرِّ لـــَو ال ــا اأَثْـــَقـــَلـــِت الـــدَّ ــَم ــَل ــْث ِم

ــَوى ــَه ال ــاَء  ــسَ � ــْد  ــَق َف ــَت  ــْئ �ــسِ ـــْن كما  ـــا)2)ُك ـــسَ ـــ� ــــا يَ ـــُذ ِفـــيـــنَـــا َم ـــِف ـــْن ـــــــُه يُ اإنَّ

ومّما األزمتهم ال�رضورة ال�صعرية حتويل همزة القطع اإىل همزة و�صل؛ كقول عبد اهلل بن 

عبد العزيز:

ٍخ ِ ـــتَـــ�ـــرصْ ـــِه واثْــَخــنَــْتــُه املَـــنُـــوْن)3)َدعـــــوتـُــــَك َدْعـــــــــَوَة ُمـــ�ـــسْ اأََحــــاَطــــْت ب

وقول قا�صم بن حممد:

ـــَدُه ـــْع ْ بـــاخِلـــالَفـــِة بَ ـــْدُه وابْـــ�ـــرصِ ـــلَّ ـــَق تَ
املـُـَهــنَّــَدا))) احُل�َساَم  الِغلِّ  ذوي  ْق  وَذوِّ

وكذلك حتويل همزة الو�صل اإىل همزة قطع؛ كقول عبد الرحمن النا�رض:

ــا ــنَ ــِل ــْب ـــــْن َق َ ـــا مِل ـــيَ نْ ـــدُّ نْــــيــــا لإثْــــــنَــــــْنِلَــــْو َداَمـــــــِت ال ـــــــِت الــــدُّ ـــــــَداَم لَ

ــذي الَـّ َوَذاَك  ــَلــْيــَمــاَن  �ــسُ ــــي  ــــِن ُجـــــوَج بـَــــابـَــــِن)))اأَْع ـــدَّ َعـــلـــى يَـــــاأْ ـــسَ �

ب�صي اأحكام العربية حني قرن جواب اإذا ال�رضطية غري اجلازمة بالفاء،  وخالف احلكم الرَّ

وهو اأمر ممتنع:

َدى الـــرَّ ــِن  َع ــزاعــاً  َج َحـــاُدوا  اإذا  ـــاإنِّ  َجــاِزَعــا)))َف املَــْوِت  َعــِن  َحْيٍد  َذا  اأَُك  فَلْم 

)1) الديوان 553.

)2) الديوان 458.

)3) الديوان 428.

)4) الديوان 508.

)5) الديوان 407. 

)6) الديوان 297. 
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وباجلملة؛ فما وقع املروانيون فيه ل يعدو ظواهر لغوية حمدودة، ل تقدح يف �صالمة 

لغتهم واأ�صالتهم يف التعبري. 
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اخلامتة

عمدت هذه الّدرا�صة اإىل الإحاطة بالنتاج ال�صعري لبني مروان، وتعّرف اأهم خ�صائ�صه 

ثالثة  يف  جاء  الأول  الق�صم  ق�صمني:  يف  اأجعلها  اأن  راأيت  فقد  الغر�ص  ولهذا  ومميزاته، 

ف�صول م�صّدرة بتمهيد؛ اأوماأت فيه اإىل تاريخ بني مروان ال�صيا�صي، والأحوال ال�صيا�صية 

والفكرية والجتماعية يف الأندل�ص، ومل اأن�ص الإ�صارة اإىل طبيعة احلياة الجتماعية والفكرية 

كاين الذي عرف به اأهلها، ثّم ِذكر العلوم واملعارف،  يف الأندل�ص، بدءاً من الن�صيج ال�صُّ

وظاهرة تقليد امل�رضق وحماكاته يف كثري من الأمور؛ كالعمارة واأ�صماء املدن واملالب�ص وغري 

وال�صعر  لالأدب  ورعايتهم  عندهم،  العلوم  اأهمَّ  فذكرت  الدينية  احلياة  وو�صفت  ذلك. 

خا�صة، اإذ كان لل�صعر عندهم حظٌّ عظيم. 

وتوثيقه،  مروان  بني  �صعر  م�صادر  عن  باحلديث  خ�ص�صته  فقد  ل،  الأوَّ الف�صل  واأّما 

فوقفت على تدوين �صعرهم قدميًا، وعر�صت للكتب التي ُعنيت ب�صعرهم، فكان اأكرثها 

فار باأمر من اخلليفة امل�صتن�رض،  اأهمّية كتاب اأ�صعار اخللفاء من بني اأمّية، الذي األّفه ابن ال�صَّ

واأ�رضت اإىل �صياع هذا الكتاب املهم، وراأيت اأّن �صبب ذلك - رمبا - عائد اإىل احتبا�صه 

تغني ول  اإ�صارات ل  اإل  منه  الأقدمني مقبو�صات  فلم يوجد يف كتب  يف مكتبة احلكم، 

ت�صمن، واإن يكن هذا ال�صبب يقدم ت�صّوراً لعزوف العلماء عن الأخذ عنه، فاإن نكبة خزائن 

كتب  اإحراق  اإىل  املن�صور  احلاجب  عمد  اإذ  فقدانه،  يف  الأهم  ال�صبب  تكون  قد  احلكم 

الفل�صفة وعلم الكالم الكائنة يف املكتبة، وذلك اإر�صاء للعاّمة، فرمبا اأحرق هذا الكتاب 

بني  اإىل حماولته طم�ص مفاخر  املن�صور  فعل احلاجب  ردُّ  الكتب، وميكن  تلك  يف جملة 

مروان، ول�صيما يف اأدبهم. وراأيت اأنَّ هذا الكتاب اإن �صلم من النكبة الأوىل؛ فال مفر من 

ا الكتاب الذي حفل بذخائر من اأ�صعار  اأن تتقاذفه اأيدي الغوغاء يف اأثناء الفتنة الرببريّة، واأمَّ

بني مروان واأدبهم؛ فكان كتاب احلدائق لبن فرج اجلّياين، اإذ اأثبت الكثري من مروياتهم، 

ولكن هذا الكتاب مل ي�صل اإلينا، غري اأن الكتب املختلفة حفظت لنا جزءاً منه، ومن ال�صعر 
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املرواين الكثري. 

واإذا نظرنا اإىل من اهّتم بهذا ال�صعر حديثًا؛ كان الدكتور اإبراهيم بي�صون اأول من اأ�صار 

اإىل �صعرهم واأهميته، وذلك يف درا�صة عاّمة، ثم اإن الأ�صتاذ عبد العزيز اجلربي قّدم بحثًا 

جامعّيًا حاول فيه تق�صي �صعرهم، فاأخرج مدونة فيها جهد طيب، وتاله الدكتور ال�صيد 

عمارة فاألّف كتابًا �صمنه درا�صة وجمموعًا ل�صعر بني مروان، اإّل اأّنه مل يزد عما جمع الأ�صتاذ 

اجلربي ال�صيء الكثري، وختم الدكتور م�صطفى اأبو �صارب هذا الباب بدرا�صة فنية لل�صعر 

فاأوفاه  �صعرهم  ا�صتق�صى  وما  الغاية،  متام  يحقق  مل  جمتمعًا  اجلهد  هذا  كان  وملا  املرواين، 

 اأن اأمت ما بدوؤوه، فاجتمع لدّي من ال�صعر �صعف ما اجتمع لدى 
َّ
حّقه؛ وجدت لزامًا علي

مكرثهم، اإذ اأح�صيت )1714) اأربعة ع�رض و�صبعمئة واألف بيت، جاءت يف )320) ع�رضين 

وثالثمئة قطعة، وبلغ عدد ال�صعراء )92) اثنني وت�صعني �صاعراً، منهم )22) اثنان وع�رضون 

�صاعراً مل اأقف لهم على �صعر. اأي بزيادة )35) خم�صة وثالثني �صاعراً على �صعراء الباحثني؛ 

اجلربي، وال�صّيد عمارة. 

بني  ب�صعر  الرتاثية  الكتب  عناية  تقومي  اإىل  ال�صعري  املجموع  اإعداد  يف  عمدت  وقد 

مروان، فوجدت كتب الرتاجم املختلفة تتقّدمها؛ اإذ حوت اأكرب قدر من �صعرهم، فمنها 

كتاب احلّلة ال�صرياء لبن الأّبار، والذخرية يف حما�صن اأهل اجلزيرة لبن ب�ّصام، واملغرب يف 

حلى املغرب لبن �صعيد، ويتيمة الدهر للثعالبي. 

وتلي هذه الكتب كتب الأدب واملعارف العاّمة؛ كنفح الطيب وكنز الكّتاب وبهجة 

املجال�ص، ثّم تاأتي كتب الختيارات ال�صعرية؛ ككتاب الت�صبيهات لبن الكتاين، وكتاب 

البديع يف ف�صل الربيع للحمريي. 

وكان كتاب املقتب�ص لبن حّيان اأهم الكتب التاريخية التي حفلت بال�صعر املرواين، ثّم 

ال�صالة. وكانت  بالإمامة لبن �صاحب  املن  املغرب لبن عذاري، فكتاب  البيان  كتاب 

كتب اللغة والأن�صاب والأمثال والنقد اأقّلها حفاوة بهذا ال�صعر. 

وملّا وقفت على اأهمّية امل�صادر من حيث ع�صور موؤلفيها؛ وجدت اأنَّ م�صادر القرنني 
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اخلام�ص وال�صابع اأهم امل�صادر التي حفلت بال�صعر املرواين، ويليهما القرن ال�صاد�ص. 

وعاجلت مو�صوع �صياع �صعرهم، فذكرت �صياع اأهم امل�صادر التي اعتنت ب�صعر بني 

مروان؛ وهما كتاب ابن ال�صفار يف �صعر اخللفاء من بني اأمية، وكتاب ابن فرج امل�صمى 

باحلدائق، ويليهما كتاب �صمط اجلمان لبن الإمام الإ�صبيلي. 

ومل يقت�رض هذا ال�صياع على فقدان تلك امل�صادر املهمة؛ بل تعّداه اإىل اندثار �صعر كثري 

اأ�صعار املروانيني، فقد وقفت على )22) اثنني وع�رضين �صاعراً مل اأعرث لهم على �صعر،  من 

وكثري منهم ا�صتهر بال�صعر كمحمد بن مغرية، الذي قيل اإنَّ له اأ�صعاراً كثرية م�صهورة، ومل 

اأقف على بيت واحد له، ومثله الكثري. 

النتف  اأوردوا  اأّنهم  اإّل  بني مروان،  لطائفة من  خمتلفة  اأ�صعاراً  العلماء  اأثبت  ويف حني 

والي�صري منها، فكثرياً ما اأردفوا هذه الأ�صعار بقولهم: من ق�صيدة طويلة، اأو من كلمة اأولها، 

وما اإىل ذلك من اأقوال. 

وناق�صت بعد ذلك ق�صّية ال�صطراب يف �صعرهم، فوجدته على �رضبني: اأّولهما �صعر 

اآخرين.  �صعراء  وبني  بينهم  م�صطرب  �صعر  وثانيهما  اأنف�صهم،  مروان  بني  بني  م�صطرب 

وعنيت بال�رضب الثاين ملا له من اأهمية يف الّدرا�صة؛ اإذ  رمبا اأخرج �صعراً مروانّيًا من الدرا�صة، 

اأو اأدخل �صعراً غريبًا فيها، ولذا �صّنفت هذا ال�صطراب اإىل �رضوب ثالثة: اأّولها ال�صعر 

املن�صوب لبني مروان ولي�ص لهم، وفيه وجدت ع�رض قطع، واأثبتُّ اأّنها لي�صت لهم، وكانت 

وّلدة اأوفرهم �صهمًا يف الباب؛ اإذ كان لها اأربع قطع �صّحت لغريها. 

�صّحت  قطع  ثماين  على  وقفت  وفيه  لهم،  وهو  لغريهم  ن�صب  الذي  ال�صعر  وثانيها 

ن�صبتها اإليهم من دون �صواهم من ال�صعراء. وثالثها ال�صعر املتنازع ن�صبته دون مرّجح فيه، 

وقد انح�رض هذا ال�صنف بقطعة واحدة ن�صبت اإىل عبد الرحمن النا�رض، وذكر املّقري بعد 

ه: ال�صحيح اأنهما لغريه. واهلل اأعلم. ومل اأعرث على قائل اآخر  اإيرادها اأّنه راأى باأثرها ما ن�صّ

لهذا ال�صعر.

اأحد  اإىل  ن�صبته  رّجحت  فقد  مروان،  بني  �صعراء  بني  امل�صطرب  ال�صعر  كان  واأخرياً 
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الطرفني يقينًا حينًا، وتغليبًا حينًا اآخر، يف حني بقيت قطعتان بال مرّجح يف الن�صبة. 

اأّن �صعر ال�صيا�صة ا�صتاأثر  اإذ ظهر  الثاين فقد خ�ص�صته لالأغرا�ص ال�صعرية؛  واأّما الف�صل 

بن�صيب وافر من عناية ال�صعراء املروانيني، فقد �صّكل الفخر واملدح عماداً لهذا الفن، وكان 

الأول،  الطراز  من  كان فخرهم  اإذ  الأندل�ص،  الفخر يف  اأ�صعار  �رضع  من  اأّول  املروانيون 

-ول�صيما يف مرحلة الإمارة- فقد عرّب ب�صدق عن النف�ص امللكي، وعن البطولة والب�صالة 

ال�صعراء  فخر  يف  مفتقد  اأمر  وهو  ال�صدائد،  على  وال�صرب  الأعداء،  وجمالدة  املعارك  يف 

واملتاأدبني، ومل يقاربه اإّل �صعر املن�صور بن عامر ومن كان من فئته يف عهد الدولة املروانّية. 

مروانيون  اأمراء  وهم  ال�صعراء،  الأمراء  قاله  على �رضبني: �رضب  كان  فقد  املدح  واأّما 

اأكرث متكنًا  اأو  �صيا�صة منهم،  اأكرث  اأقربائهم -رمبا- كانوا  اآخرين من  اأمراء  قالوا مدحًا يف 

يف الريا�صة، والغالب على هذا املديح انتفاء الرهبة وتفاوت الرغبة. و�رضب قاله ال�صعراء 

اأ�صحى �صليبًا  ُمْلَكهم  الرهبة والرغبة معًا، وذلك لأن  الأمراء من بني مروان، اقرتنت به 

يف زمن احلجابة، و�صائعًا يف زمن الفتنة، ور�صومًا واأطالًل يف زمن الطوائف، ففي هذه 

اأمراء،  �صعراء  اإىل  �صعراء  اأمراء  من  وحتولوا  جذوتهم،  وهمدت  نارهم،  خبت  الع�صور 

فتعر�صوا للمديح وجّلوا فيه، لغدوه و�صيلة من و�صائل طلب الرزق واجلاه. 

ال�رضيح،  والغزل  العفيف  الغزل  من  واحدة  م�صافة  على  املروانيون  الغزل وقف  ويف 

اإىل احل�صّية يف و�صف احلبيبة  اإذ جمع  بالغزل املحافظ،  فجاز نعت هذا املذهب عندهم 

التنـّزه عن الفح�ص والبتذال، وهو اأحد املظاهر الأربعة التي اندرج حتتها الغزل املرواين، 

، وطريقتهم يف  ومنه الغزل الفرو�صي املتهالك الذي اأعطى مثاًل رائعًا لنظرتهم اإىل احلبِّ

خو�ص غماره، فكانوا فر�صانًا يف ميدان احلّب كما هو احلال يف ميدان الفرو�صية. وعرّبوا 

لهم.  الذي  وال�صلطان  ال�رضف  وذاك  للحبيب؛  العبودية  تلك  بني  احلا�صل  التناق�ص  عن 

اإذ عربوا  فيه،  مرتبتهم  بلوغ  عن  منهم  كثرٌي  فق�رضَّ  الأندل�صيون حذوهم،  ال�صعراء  وحذا 

عن خ�صوعهم للحبيب، بيد اأنهم مل يتخلُّوا عن قدراتهم وطاقتهم وب�صالتهم يف �صاحات 

احلب.
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لفتور  واقعية؛  عن جتربة  الأغلب-  الأعم  ي�صدر -يف  مل  الذي  بالغلمان  التغزل  ومنه 

العاطفة فيه، واإمنا جاء من باب امل�صاكلة والن�صياق مع غر�ص فني، ويف بع�ص الأحيان جاء 

للتفكه والت�صلية اأو الإغراب. ومنه الن�صيب الذي كان تقليداً فنّيًا مل يخرج فيه املروانيون 

ا تعاوره ال�صعراء ال�صابقون، وما وجد من هذا ال�رضب كان مقطعات مفردة، ومل يظهر:  عمَّ

هل كانت مقدمة طللّية لق�صيدة معّينة، اأو اأنها م�صتقلة بذاتها؟

ملجتمعهم  حبهم  يف  الآخرين  ال�صعراء  املروانيون  بارى  فقد  الطبيعة  و�صف  ا  واأمَّ

وا اأحيانًا عن بلوغ مدى ال�صعراء املفلقني، فاإنهم �صموا اإىل مرتبة  وبيئتهم، وهم واإن ق�رضَّ

رفيعة، فعرّبوا عن مكنوناتهم تعبرياً لطيفًا؛ اإذ اأ�صبغوها على الكائنات يف طبيعتهم، فكان 

وال�صكوى  م�صاعر احلب  وبادلوها  الطبيعة،  متفاعاًل مع جمال هذه  ناب�صًا  حّيًا  �صعرهم 

والفراق يف تنا�صق جميل، يجمعه الفرح حينًا، والأمل واحلزن اأحايني اأخرى. 

واأما الرثاء فكان قليل احل�صور يف حياتهم، و�صبب ذلك قّلة ما و�صل اإلينا من �صعرهم 

الأقربني،  رثاء  �صّبت يف  اإذ  العاطفة،  رثاوؤهم �صادق  كان  فقد  الباب، ومع هذا  هذا  يف 

وهمدت يف تاأبني الأكابر والأ�صدقاء. 

ومتّثل احلنني عندهم يف �صعر الداخل بعفوية �صادقة؛ اإذ مزج م�صاعره مبظاهر الطبيعة، 

ف�صكا لها و�صكت له، وبكى واأبكى النخلة الغريبة مثله، ومما ل �صك فيه اأن الّداخل مّهد 

الطريق لل�صعراء بعده، الذين اأبعدوا عن اأوطانهم ق�رضاً، فحاكوا م�صاعر املغرتب املق�صى، 

فاأبدعوا يف ق�صائد احلنني اإىل الوطن، ورثاء املمالك الزائلة. 

ا الزهد املرواين فقد جاء خروجًا عن مظاهر احلياة الالهية، التي كثرياً ما ُيو�صم بها  واأمَّ

اأنَّ  واإدراكهم  اخلا�صة،  من جتاربهم  نابع  �صادق  زهد  فهو  ولذلك  احلاكمة،  الأ�رض  اأفراد 

متاع احلياة زائل. 

تقم  فلم  الذاتية، ومظاهر حياتهم،  من جتاربهم  نبعت  �صعرهم  احلكمة يف  اأن  وظهر 

احلكمة عندهم على فل�صفة متعمقة يف احلياة، بل هي مواقف عر�صت لهم، واعتربوا منها 

ف�صاغوها �صعراً ح�صنًا، واإن قلَّ عددها مقارنة بغريها من اأغرا�صهم ال�صعرية. 
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ا �صعر اخلمرة فال يعدو اأن يكون ارتياحًا للمجل�ص، فاأن�صدوا ال�صعر طربًا و�رضوراً ل  واأمَّ

لأغرا�ص فنّية، ولذلك كان هذا ال�صعر عفويًا ماألوف العبارة، ظاهر ال�صورة، ومع هذا فاإن 

ة ال�صعراء، اإذ اعُترب ال�رضيف الطليق - على التجّوز -  املروانيني مل يكونوا متاأخرين عن عامَّ

اأول �صاعر اأندل�صي ُتقراأ له يف اخلمر اأ�صعاٌر فيها �صيء من الطرافة؛ مللكاته اخليالية اخل�صبة. 

اأو لكان  ا فن الهجاء فلم يكن غر�صًا مهّمًا، ولول وّلدة ملا كان ي�صتحق الذكر،  واأمَّ

هجاًء خفيفًا ل فح�ص فيه اأو ابتذال. 

اجلّيا�صة،  والعاطفة  بال�صدق  عمومًا  املروانيني  عند  والت�صكي  الإخوانيات  �صعر  ومتّيز 

ول�صيما يف �صّقه الأّول الذي جاء يف �صورة مكاتبات ومرا�صالت بني الإخوة يف مرحلة 

اأوىل، وانتقل اإىل ر�صائل �صعرية بني اخلالن والأ�صدقاء يف مرحلة متاأخرة.

ا الت�صّكي فكانت له اأ�صباب عّدة اختلفت من �صخ�ص اإىل اآخر، فمن حاكم اأثقلت  واأمَّ

كاهله اأمور الدولة وكرثة الغزوات، واإىل اأمري مق�صى عن النعيم والرتف، ومن ملك َفَقد 

ُملكه، اإىل اآخر عزَّ عليه القوت واأ�صباب العي�ص. 

هوؤلء  �صدور  من  انبعثت  حّرى  زفرة  فاإن  املختلفة  الأ�صباب  هذه  من  الرغم  وعلى 

الأمراء، فاأوقدت يف �صعرهم حرارة، واأ�صبغت عليه حالوة ال�صدق والعفوية. 

واأّما فن ال�صتعطاف املرواين فقد ظهر يف فرتة احلجابة املن�صورية، ومتّثل يف �صاعرين، 

ومل يخرج هذا الفن يف اأ�صلوبه ومعانيه عن ا�صتمالة قلب امل�صتعطف اأو املعتذر اإليه، والتذكري 

ب�صالف ولئه اأو خدماته، وو�صف ما يعانيه يف �صجنه من �رضوب احلرمان. 

ومتّثل ال�صعر التعليمي عندهم بالأرجوزة التاريخية لأبي طالب، وقد جاءت رائعة يف 

ن�صيجها و�صياغتها اجلزلة الر�صينة، ون�صقها املحكم يف اختيار الألفاظ والقوايف، من دون 

الإبهام. وهي  من  �صيئًا  عليها  ت�صفي  اأو  املعاين  ت�صرت  بديعية  تكلف، ومن دون حم�صنات 

الثقافات الكالمية والفل�صفية والإ�صالمية،  اأبي طالب يف  تدل - بو�صوح - على تعمق 

كما تدلُّ على ب�رضه الواعي بتاريخ كالم العرب �رضقًا وغربًا، منذ اأقدم احلقب يف الدول 

الإ�صالمية حتى زمنه. 
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ويف الف�صل الثالث عر�صت للخ�صائ�ص الفنّية يف �صعرهم، اإذ ظهر اأنَّ املعاين ال�صعرية 

عند املروانيني تنماز - يف الأعم الأغلب - بو�صوحها و�صفافية مراميها، فال يكاد املرء يقع 

على معنًى حمتجب عندهم، ف�صعرهم من ال�صعر ال�صهل ال�صائغ املنبعث يف ي�رض، واألفاظهم 

معينة  موا�صع  اأنَّها يف  غري  التعبري،  وال�صال�صة يف  والليونة  ال�صهولة  اإىل  ما جنحت  كثرياً 

كانت جزلة قوية، من غري توعر اأو تقعر. 

ومل تخرج ال�صور البيانية عندهم عّما تواتر العرب على النهل من معينه، فهي م�صتمّدة 

ل، ومن بيئة العرب الأَُول )ال�صحراء)  من الطبيعة الأندل�صية والبيئة املحيطة يف املقام الأوَّ

يف املقام الثاين. 

اأكرثها  الطباق  وكان  واإغنائها،  ال�صورة  لتو�صيح  فجاءت  املعنوية  املح�صنات  واأّما 

ا�صتخدمًا، ويليه ح�صن التعليل والتكرار والرتادف والتق�صيم، واإذا ما اجتمعت املح�صنات 

مة الغالبة هي العفوية وانتفاء الت�صنع، فال تكلف فيها ول  املعنوية يف �صعرهم؛ كانت ال�صِّ

اإ�رضاقًا،  اأكرث  املعنى، وجعله  اإي�صاح  فنية غايتها  ال�صعر و�صيلة  اأثناء  متّحل. فقد ظهرت يف 

واأقرب اإىل ذهن املتلقي. 

واأّما م�صادر املعاين عندهم فقد متثلت بالقراآن الكرمي، واملوروث الديني، واملوروث 

ال�صعبي. 

واأّما يف اخل�صائ�ص ال�صكلية فقد كرثت املقّطعات حتى اأخذت ُجلَّ اأ�صعارهم، وا�صتوفت 

جميع اأغرا�صهم، فعرّبت عن م�صاعرهم تعبرياً �صل�صًا من دون ت�صنع اأو اإطالة. 

يف حني قّلت الق�صائد ، وما جتاوزت الُع�رض من �صعرهم، ولعلَّ �صبب عزوف �صعرائهم 

عن الق�صيدة عائد اإىل التطور احل�صاري واحلياة التي كانوا يعي�صونها، مبا فيها من مظاهر 

الرّتف والأن�ص التي تنفر من الأعمال الأدبية املطّولة، التي حتتاج فكراً م�صتطياًل واأناة فنّيًة، 

ومتيل اإىل الق�صار منها تعبرياً عما يجي�ص يف �صدورهم من م�صاعر، وما يختلج يف ذهنهم 

من اأفكار، وغالبًا ما كان هذا التعبري يخرج يف اأبيات قالئل، تطرح فكرة واحدة اأحلَّت 

ها.  ت حقَّ على ال�صاعر، فوفَّت بغر�صها واأدَّ
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غر�صهم  بطرق  وذلك  �صعرهم،  اأكرث  يف  التقليدي  املنهج  عن  املروانيون  ابتعد  وقد 

مبا�رضة، من دون اّتباع �صنن الأّولني اأو تقّفي ر�صومهم. فقد طرحوا البكاء على الأطالل 

مبا  لها  التمهيد  اأو  الق�صيدة،  يف  املو�صوعات  كرثة  وجتنبوا  الدار�صة،  بر�صومه  والوقوف 

يحّقق جذب انتباه ال�صامع اأو ترقيق قلبه، ولذا كان �صعرهم ين�صاب اإىل غر�صه مبا�رضة دون 

مات اأو متهيد.  مقدِّ

ثالثة  ا�صتعملوا  اإذ  البحور؛  اأغلب  على  ومقّطعاتهم  ق�صائدهم  نظموا  املو�صيقا  ويف 

ويل والكامل والب�صيط واخلفيف والوافر وال�رضيع واملن�رضح والرمل  ع�رض بحراً، وهي: الطَّ

واملجتث والرجز واملتقارب واملديد والهزج؛ ونظم اأحدهم قطعة من الزجل. ويف هذا 

الن�صق اتفق ال�صعراء املروانيون مع العرف ال�صائد عند �صعراء العربية يف ا�صتخدام البحور، 

اإذ ظهر اأّن بحر الطويل اأكرث البحور ال�صعرية ا�صتخدامًا منذ اجلاهلية. 

ال  اللّينة؛ كالّراء والّنون والالم والباء والدَّ ال�صل�صة  الروي  القافية غلبت حروف  ويف 

على قوايف �صعر بني مروان، وهي اأكرث احلروف دورانًا يف روي ال�صعر العربي، يف حني 

قلَّت حروف الروي املعتا�صة؛ كالزاي وال�صني والّتاء وال�صاد والّطاء. 

واأّما املح�صنات اللفظية التي متثل املو�صيقا الداخلية، فظهرت باأجلى �صورها يف اجلنا�ص 

موا�صع  وقد جاء يف  عندهم،  وروده  قّلة  راأى  ملن  عديدة، خالفًا  مواطن  الذي جاء يف 

اقت�صتها احلالة ال�صعورية وال�صورة الفنّية، فلم يكن مق�صوداً لذاته، واإمّنا كان املعنى ي�صوقه 

اإىل غايته، وهو اأمٌر ظهر من وظيفة اجلنا�ص التي اأو�صحت املعنى وزادته جالًء، ورفدت 

ال�صورة باإيقاع مو�صيقي تن�صده الأذن، وتت�صوف له النف�ص. 

وكان من املح�صنات اللفظية التي جاءت عفو اخلاطر ما عرف برد العجز على ال�صدر، 

فان�صاب برفق وزيّن �صعرهم، وزّوقه من غري تكلف، اأو اإقحام للمبنى على ح�صاب املعنى. 

املقطعات  بخالف  ق�صائدهم،  م�صتهل  يف  املروانيون  به  احتفل  فقد  الت�رضيع  واأما 

عندهم.

وهذه املح�صنات اللفظية من جنا�ص وت�رضيع ورد العجز على ال�صدر يف �صعر املروانيني؛ 
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اأ�صفت على اأبياتهم طاًقة جماليًة واإيحاًء مو�صيقّيًا عاليًا، يخلب ُلبَّ املتلقي، وي�رضف ذهنه 

اإىل حما�صن �صعرهم، فتميل النف�ص اإىل الرتياح اإليه. 

ويف اللغة التزم ال�صعراء املروانيون قواعد اللغة يف اأ�صعارهم، وكان خروجهم القليل يف 

اأغلبه �رضورة اأَلزمهم اإيّاها القري�ص. 
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الق�سم الثان

الديـوان
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متهيد

امل�صهورين  الديوان بني دفتيه تراجم بني مروان واأ�صعارهم، وملَّا كان عدد  ي�صمُّ هذا 

�صمن  عر�صًا  ذكرهم  ياأتي  اأن  عندهم  املغمورين  على  والغالب  الثلث،  يتجاوز  ل  منهم 

بينها،  فاأّلفت  اأخبارهم  من  النتف  اإىل  فيه  فقد عمدت  اأدبية؛  نوادر  اأو  تاريخية  حوادث 

وحاولت ـ ما اأمكنتني امل�صادر من ذلك ـ اأن اأر�صم معامل وا�صحة ل�صخ�صياتهم. 

ت ن�صبته اإىل بني مروان، اأو نعته العلماء باملرواين،  ومل اأثبت يف هذا املجموع اإل من �صحَّ

ن اكتنفه ال�صكُّ والريبة، اأو ُفِقَد الدليل على مروانيته؛ كابن ال�صائغ القر�صي  واأعر�صت عمَّ

 وله مئة و�صتَّة وت�صعون بيتًا، وابن الإمام )بعد 550هـ) �صاحب كتاب 
(1(

الأموي )749هـ)

، ومل اأجد يف امل�صادر ما 
(2(

ار املرواين اأنَُّه قريبه �صمط اجلمان، فقد ُعِرَف من خربه مع بكَّ

ي�صري اإىل مروانيته. 

وراأيت اأن اأرّتب الرتاجم والأ�صعار ح�صب �صني وفياتهم؛ ملا لذلك من اأهمّية يف معرفة 

ال�صابق والالحق يف ميدان ال�صعر، والوقوف على املوؤثِّر واملتاأثِّر منهم. واأرجاأت �صاعرين 

عى  مل اأ�صتطع اأن اأتبني ع�رضهما اأو زمن وفاتهما اإىل نهاية الديوان، ثم اإين اأفردت �صاعراً ادَّ

كونه من بني مروان، وثبت عند العلماء اأنَّه لي�ص منهم؛ مبلحق يف اآخره. 

وقد قامت ترجمة الفرد منهم على ذكر ا�صمه كاماًل، وحتقيقه و�صوًل اإىل مروان بن 

هم)، ثمَّ ِذْكِر اأخباره وحديث العلماء عن اأدبه و�صعره، فِذْكِر من كان �صاعراً  احلكم )جدِّ

من اأقاربه، ويلي ذلك حتديد �صنة وفاته وولدته ـ ما ا�صتطعت اإىل ذلك �صبياًل ـ ثمَّ عر�صت 

عات، واأو�صحت  اأو مقطَّ اأبيات  اإىل ع�رضنا من �صعره من  ل�صعره فذكرت عدد ما و�صل 

الأغرا�ص ال�صعرية التي قال فيها، ومل اأن�َص الإ�صارة اإىل التنازع اإن وقع يف �صعره. 

وعمدت يف ذلك كله اإىل تق�صي امل�صادر، ثمَّ اأوجزت احلديث، ول�صيما يف تراجم 

امل�صهورين منهم.

)1) انظر غاية النهاية 185/2، ونفح الطيب 7: 106. وغريهما. 

)2) انظر خربهما يف نفح الطيب 300/4. 
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1ـ َحِبْيُب بُن َعبد املَلك بن ُعمر

)... ـ قبل 2)1 هـ)

. ُيكنــى 
(1(

هو حبيـب بن عبد امللك بن عمر بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم

ا�صــتقرار  عند  اأميَّة  بني  فلول  من  فيمن و�صلها  الأندل�ص  اإىل  الداخـل  �صليمان، وهو  اأبـا 

الأمــر لعبد الرحمــن بن معاوية، فحظي عنده وكانت له منه خا�صة مل تكن لأحــد مـن 

، وذهب �صاحب املغرب اإىل اأنَّ حبيبًا كان ممَّن نازعته 
(2(

ه ُطَلْيِطلة واأعمالها اأهل بيته، وولَّ

، غري اأّنه مل يوؤثر عنه اإّل الطاعة واملودة اخلال�صة للداخل، وكذا كانت حال 
(3(

نف�صه الإمارة

عبد الرحمن، فقد �صهد جنازة حبيب ومعه �صّتٌة من ولده، ولم ابنه ه�صامًا على عدم حزنه 

اأهل بيتك واأنت قاعٌد؟ قم وا�صدد نطاق احلزن عليك، فلن  بقوله: »اأيدفن عّمك وخري 

 
(5(

. وقد مات عن اأحد ع�رض ذكراً، وف�صا ن�صله
(4(

ترى يف قومك مثل اأبي �صليمان. فقام«

 .
(7(

ون، وولده ب�رض بن حبيب ، ومنهم املعروف بَدحُّ
(6(

م�صتوطنني قرطبة وريّة

، فقال للداخل: 
(8(

وذكر ابن الأبَّار اأّن حبيبًا هو الذي اأغرى باأبي ال�صباح  

ــُكــْم لَ ــٌح  ــسِ ــا� نَ اإّن  ـــِف  ـــالِئ اخَل ـــَن  بْ ــا  )الأبــيــات)ي َحــــــٍن....  اإِ ِذي  ــِل  ــْت َق يف 

اخل، ولعلها يف اآخره. ويظهر مما �صبق اأن وفاة حبيب كانت يف عهد الدَّ

)1) تاريخ دم�صق 37: 52، وقد رفع ن�صبه اإىل اأبي العا�ص بن اأمّية، و�صيق ن�صبه اإىل عبد امللك بن مروان يف احلّلة ال�صرياء 59/1، 

واملغرب 10/2. و�صيق ن�صبه اإىل الوليد بن عبد امللك يف جمهرة اأن�صاب العرب 89. 

)2) احلّلة ال�صرياء 59/1، وتفّرد �صاحب املغرب بالقول: اإن حبيبًا دخل الأندل�ص قبل عبد الرحمن بن معاوية، انظر املغرب 

.10/2

)3) املغرب 10/2. 

)4) احلّلة ال�صرياء 59/1. 

)5) املغرب 10/2.

)6) جمهرة اأن�صاب العرب 89. 

)7) انظر ترجمتيهما �ص 294، 334.

اأهل اخلالف  اإ�صبيلية ثم عزله عنها، فجمع  اإىل الإمارة، فوله  الداخل للو�صول  اأعان  اليح�صبي ممن  ال�صباح  اأبو  )8) هو 

وثار عليه، فاأعمل الداخل احليلة وا�صتقدمه اإىل قرطبة يف اأربعمئة رجل من غري عهد، فعاتبه، فاأغلظ له اأبو ال�صباح يف 

اجلواب؛ فقتله، وذلك يف �صنة 149 هـ. انظر البيان املغرب 53/2. 
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�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره خم�صة اأبيات يف قطعتني بني حكمة، واإغراء باأبي ال�صباح. 

-1-

:
(1(

]الب�صيط[يف احلّلة ال�صرياء )59:1)
لَُكُم ٌح  نَا�سِ اإنِّ  ــِف  اخَلــالِئ ــَن  بْ يـا  لــلــنِّــَقــِم)2)1-  يَـــْرتَـــاُد  ــــٍن  َح اإِ ِذي  ــِل  ــْت َق يف 

ــٍة ــَق ــاِئ ــبَ ِب ــا  ــنَ ــي ــاأِْت ــيَ َف ــَك  ــْن ــتَ ــِل ــْف يُ ل  َقِم)3)2-  ال�سَّ ــَن  ِم اأْ  ـــْ�َ تَ ــِه  ِب ــَك  يَــَديْ ــُدْد  وا�ــسْ

�ُسَطٍب ذا  الِهْنديِّ  ِمَن  باً  َع�سْ َجلِّْلُه  ـــَرِم)))3-  ـــَك ال ــُة  ــَل ــْع َف فــيــِه  َامــَة  الــ�ــرصَّ اإنَّ 

-2-

]الكامل[يف املغرب يف حلى املغرب )2: 10):
الَّــذي َفـــْوَق  ِبالَفتَى  يَْبلُغ  ْعُد  ال�سَّ ــــِه1-  ــــَواِن ــــُه، واَلـــــدُّ ِمــــْن اأَْع ــى لَ ــَع ــ�ــسْ يَ

ـــٌد َزاِئ ـــادِر  املـــَقَ َمـــَع  َذاَك  اأَنَّ  َمـــْع  ـــِه)))2-  ـــَداِن ـــْي َم يف  ُردَّ  َجـــُمـــوٍح  ــْم  ــَك ــَل ف

)1) قال ابن الأبار: »وهو القائل يخاطبه - يق�صد عبد الرحمن الداخل - مغريًا باأبي ال�صباح عليه: الأبيات« احللة ال�صرياء 

59/1. وقد �صبقت الإ�صارة اإىل اأبي ال�صباح يف ترجمة حبيب.

)2) ابن اخلالئف: لقب نودي به الداخل ومل يت�صمَّ خليفة، و�صار على حاله خلفاوؤه. والإحن: جمع اإحنة وهي احلقد.

)3) البائقة: الداهية. وال�صقم: املر�ص.

ب: ال�صيف القاطع. و�ُصَطُب ال�صيِف: َطراِئُقُه التي يف َمْتِنِه.  )4) الَع�صْ

التخريج )1):   

)1-3)  احلّلة ال�صرياء 59/1. وذكر ابن الأبار بعدها: »ذكر ذلك ابن حّيان وقيل اإن هذا ال�صعر لعبد امللك بن عمر بن   

مروان بن احلكم«. وبنو اأمية يف الأندل�ص 42. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 349.

اجح اأنها حلبيب. َب البيت اإىل عبد امللك بن عمر. والرَّ )2) اأخبار جمموعة 97. وُن�صِ  

الذي  الرجال:  فاِر�َصُه وغلَبه، فهو فر�ٌص َجموٌح. واجَلموُح من  اْعَتزَّ  اإذا  الفر�ص ُجموحًا وِجماحًا،  َجَمَح  )5) اجلموح: 

ه. َيركب هواه فال ميكن َردُّ

التخريج )2):  

)1-2) املغرب يف حلى املغرب 10/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 43. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 350.   
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اخل))1) 2- َعْبُد الرَّحمِن بُن ُمَعاوية )الدَّ

)113 ـ 2)1هـ)

 .
(2(

احلكم بن  مروان  بن  امللك  عبـد  بن  ه�صـام  بـن  معاويـة  بن  حمـن  الرَّ عبـد  هـو 

اأُم ولد ا�صمها  ه  ، واأمُّ
(4(

ْقِر ُقري�ص) ب بـ )�صَ ، وُيلقَّ
(3(

ف اأبا املطرِّ اخل. ُيكنى  املعروف بالدَّ

فن�صاأ يف كنف  ال�ّصن،  اأبوه وهـو �صغري  ، ومات 
(6(

�صنة 113هـ ال�ّصام  . ومولـده يف 
(5(

راح

جّده اخلليفـة ه�صام، وملّا غربت خالفة الأمويني يف امل�رضق، وتتبعهم بنو العّبا�ص بالقتل؛ 

كان مّمن اأفلت من اأيديهم عبد الّرحمن بن معاوية، فق�صد املغرب لرواية �صمعها من م�صلمة 

ترجم له: العقد الفريد 488/4، وتاريخ علماء الأندل�ص 26/1، وجذوة املقتب�ص 37/1، وبغية امللتم�ص 32/1، واملعجب    (1(

الزاهرة  الوفيات 302/2، والنجوم  النبالء 244/8. وفوات  اأعالم  ال�صرياء 35/1، والإحاطة 467/3،، و�صري  16، واحلّلة 

88/2، ونهاية الأرب 334/23، والوايف بالوفيات 279/18، وتاريخ ابن خلدون 154/4، و�صذرات الذهب 331/2، والعرب 

26/1، وغربال الزمان 160، ونفح الطيب 22/4، والأعالم 338/3.

)2) ن�صبه ل يخفى على اأحد، بل اإن جل امل�صادر رفعته وزادت فيه.

)3) احلّلة ال�صرياء 35/1، وذكر ابن الأبَّار: »وهو الأ�صهر يف كنيته، وقيل اأبو زيد، وقيل اأبو �صليمان« ونقل عنه ذلك الكامل 

277/5، والإحاطة 467/3، ثّم انظر �صائر امل�صادر. 

اأبا جعفر املن�صور قال يومًا لبع�ص جل�صائه: اأخربوين: من �صقر قري�ص من امللوك؟  اأّن  )4) يف اأخبار جمموعة 107: »ذكر 

قالوا ذاك اأمري املوؤمنني الذي را�ص امللوك، و�صّكن الّزلزل، واأباد الأعداء، وح�صم الأدواء! قال: ما قلتم �صيئًا! قالوا: 

فمعاوية؟ قال: ل!، قالوا: فعبد امللك بن مروان؟ قال: ما قلتم �صيئًا! قالوا يا اأمري املوؤمنني! فمن هو؟ قال: �صقر قري�ص 

الأم�صار، وجّند  بنف�صه، فم�رضّ  اأعجمّيًا، منفرداً  بلداً  القفر، ودخل  الرب، وقطع  الذي عرب  بن معاوية،  الّرحمن  عبد 

اإّن معاوية نه�ص مبركب  الأجناد، ودّون الّدواوين، واأقام ملكًا عظيمًا بعد انقطاعه بح�صن تدبريه، و�صّدة �صكيمته. 

حمله عليه عمر وعثمان، وذلّال �صعبه، وعبد امللك ببيعة اأبرم عقدها، واأمري املوؤمنني بطلب عرتته، واجتماع �صيعته، 

وعبد الّرحمن منفرد بنف�صه موؤيّد براأيه، وم�صت�صحب لعزمه«. وانظر العقد الفريد 488/4، واملعجب 58، واحلّلة ال�صرياء 

35/1، والبيان املغرب 59/2، و�صري اأعالم الّنبالء 251/8. 

اأو  البيان املغرب 47/2: »اأمه بربرّية من �صبي املغرب، ت�صّمى راحًا  امللتم�ص 32/1، ويف  املقتب�ص 37/1، وبغية  )5) جذوة 

رداحًا« ونقل عنه ذلك الكامل 277/5، ويف الوايف بالوفيات 279/18: »ملك الأر�ص ابنا بربريتني؛ يعني عبد الّرحمن 

واملن�صور« وكذا يف فوات الوفيات 302/2، و�صري اأعالم النبالء 251/8. 

)6) البيان املغرب 47/2، وفيه: »مبو�صع يعرف بدير حينة من دم�صق«. ويف الّنجوم الّزهرة 426/1، والكامل 277/5: »مولده 

بدير حنني، وقيل بالعلياء من ناحية تدمر«، ويف نفح الطيب 41/4: »بالعلياء من تدمر، وقيل بدير حنا من دم�صق« 

وانظر نهاية الأرب 350/23. 
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 ،
(2(

اأخواله عند  البحر  على  ا�صتقر  اأن  اإىل  �صنني  مدة خم�ص  فيه  وتنقل   ،
(1(

امللك عبد  ابن 

فانت�رضت دعوته  الأندل�ص،  اإىل  له اجلواُز  متَّ  الأمويني حتى  يرا�صل موايل  اأخذ  ومن هناك 

يو�صف  واإخراج  الولية،  حا�رضة  قرطبة  على  ال�صتيالء  ا�صتطاع  ثّم  جنده،  وتعاظمت 

.
(3(

حمن بالإمارة يف ذلك اليوم الفهري اأمري الأندل�ص عنها، فُبويع عبد الرَّ

. ويف اآخر 
(4(

غري اأّن الثورات تتالت عليه، فكان ما�صي العزمية يف اإخمادها طول عهده

.
(5(

وليته مال عن العرب اإىل ا�صطناع العبيد واملوايل

وكذا   ،
(6(

�صاعراً« هًا،  مفوَّ بليغًا،  »كان..  فقال:  اأدبــه،  علــى  الّدين  ل�صــان  واأثنــى 

البيان  يف  وجاء   ،
(7(

عاملًا« حليمًا،  �صاعراً،  ل�صنًا،  ف�صيحًا،  »وكان  فقال:  الأثري  ابن  فعل 

املغرب: »كان الإمام عبد الّرحمن ف�صيحًا، بليغًا، ح�صن التوقيع، جيد الف�صول، مطبوع 

.
(8(

ال�صعر«

 واأربعة اأ�صهر، 
(9(

مات عبد الّرحمن الّداخل يف �صـنة 172هـ، وله ت�صعة وخم�صون عامًا

. واأعقب من الولد ع�رضين؛ الذكور اأحد 
(10(

ودامت اإمارته ثالثًا وثالثني �صنة واأربعة اأ�صهر

)1) يف اخلرب اأّن م�صلمة بن عبد امللك راأى عبد الّرحمن وهو �صغري مع اإخوته، فاأقبل عليه، وتعّرف عالمات منه، فذكر 

لأخيه اخلليفة ه�صام: » هذا الذي يحيي ملك بني مروان باملغرب بعد ذهاب ملكنا بامل�رضق«، فحفظ عبد الّرحمن 

وهو  ه�صام،  بن  م�صلمة  وفيه   ،7 الأعالم  واأعمال   ،41/2 املغرب  والبيان   ،53 جمموعة  اأخبار  انظر:  الكلمات.  هذه 

وهم. 

)2) املعجب 16، والإحاطة 467/3، ونفح الطيب 24/4.

)3) انظر اأخبار جمموعة 66ـ 82، وفتح الأندل�ص 82، واأعمال الأعالم 8، ونهاية الأرب 337/33.

اأخبار  انظر  اليح�صبي.  باح  ال�صّ اأّمنهما، واأبو  اأن  الفهري وال�صميل بن حامت بعد  ثار عليه يو�صف  اأ�صهر من  )4) كان من 

جمموعة 86 105، وفتح الأندل�ص 108، والبيان املغرب 48/2، ونفح الطيب 39/4، ونهاية الأرب 340/23. 

)5) ذكر املّقري عن ابن حّيان: »وا�صتكرث منهم ومن العبيد، فاتخذ اأربعني األف رجل، �صار بهم غالبًا على اأهل الأندل�ص 

من العرب، فا�صتقامت مملكته وتوطدت.« نفح الطيب 30/4، 321/1. 

)6) الإحاطة 468/3.

)7) الكامل 277/5. 

)8) البيان املغرب 58/2. 

)9) تاريخ علماء الأندل�ص 26/1. وانظر البيان املغرب 47/2، ونفح الطيب 41/4، و�صري اأعالم الّنبالء 253/8.

)10) اأعمال الأعالم 10، والوايف بالوفيات 279/18، وفوات الوفيات 302/2، ونفح الطيب 321/1. 
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 منهم: �صليمان، واأيوب ال�صامي، وه�صام الوايل بعده، وعبد اهلل البلن�صي. 
(1(

ع�رض

 .
(2(

�صفته: طويل القّد، اأ�صهب، اأعور، خفيف العار�صني، بوجهه خال، له �صفريتان

.
(3(

واأ�صاف املّقري: »اأخ�صم، والأخ�صم الذي ل ي�صم«

�سعره:

نقلت اإلينـا امل�صادر من �صــعره اأربعــني بيتًا فـي �صــبع قطع، اأكرثها يف الفخر والت�صوق 

لوطنه، ويتنازع عبد الّرحمن قطعتني مع عبد امللك بن ب�رض، وعبد امللك بن عمر. 

-1-

:
(4(

]الطويل[يف احُلّلة ال�صرياء )1: 37)
نَِعْيِمَها يف  ول  نيَا  الدُّ يف  ــْرَ  َخ َفــال  ُمــالِمــ�ــِس)))1-  ــُن  بْ ــَوُة  ــْي َح َعْنها  ــاَب  َغ اإذا 

يِف َحّقاً يََراهما ْيِف َقاِري ال�سَّ بَاِئ�ِس)))2- اأَُخو ال�سَّ ُكــلِّ  َعــْن  ْيِم  ال�سَّ ــايِف  ونَ َعليِه، 

)1) البيان املغرب 48/2، والكامل 277/5، ونفح الطيب 321/1. 

ْقَرة يف �صَعر الراأ�ص. ْهَبة: ال�صُ )2) البيان املغرب 48/2، والكامل 277/5. وال�صُ

)3) نفح الطيب 321/1.

)4) قال ابن الأبَّار حني ذكر الّداخل: »وقال اأي�صًا يف حيوة بن مالم�ص احل�رضمي من جند حم�ص النازلني اإ�صبيلية، وكانت 

له منزلة لطيفة يف اأول ملكه: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 37/1. 

)5) حيوة بن مالم�ص احل�رضمي: اأحد النفر اليمانيني الذين قاموا باأمر عبد الرحمن بن معاوية حني دخل الأندل�ص، وتع�صبوا 

معه حتى خل�ص له الأمر، ومل يظل حيوة على ولئه لعبد الرحمن، فثار عليه يف عام )145 هـ) وا�صتطاع ا�صتخال�ص 

اإ�صبيلية واإ�صتّجة، فقاتله عبد الرحمن حتى غلبه، ثّم فّر حيوة وطلب العفو، غري اأن ثورته اأدت اإىل ان�رضاف الّداخل 

عن اليمانيني، وميله اإىل ال�صاميني، وروى ابن الأبَّار يف التكملة حديثًا له فقال: روى عن حن�ص ال�صنعاين يرفعه اأن 

ملك بني اأمية ل يزال اإىل خروج الدجال، وملا رواه لعبد الرحمن بن معاوية اأقطعه قطعة معروفة. انظر جذوة املقتب�ص 

309/1. وبغية امللتم�ص 338/1. والبيان املغرب 51/2. وتكملة ال�صلة 35/1. ون�صو�ص عن الأندل�ص 101. 

)6) َقرى ال�صيف ِقًرى: اأ�صافه. ونايف ال�صيم: دافع الظلم. والبائ�ص: الرجل ا�صتدت حاجته.

التخريج )1):  

)1ـ 2)  جذوة املقتب�ص 309/1. وبغية امللتم�ص 338/1. واحلّلة ال�صرياء 37/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 36. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 270.
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-2-

:
(1(

]اخلفيف[يف جذوة املقتب�ص )1: 38)
ــي اأَْر�ــسِ ــُم  ــمِّ ــيَ ُ امل ـــُب  اِك ـــرَّ ال ـَهــا  اأيُـّ ي)2)1-  لِبْع�سِ ــالَم  الــ�ــسَّ َي  بَْع�سِ ِمــْن  اأَْقــــِر 

ــاأَْر�ــسٍ ِب َعِلْمَت  َكما  ِج�ْسِمي  اإنَّ   -2(3(
ــــسِ ــــاأَْر� ــِه ِب ــْي ـــ ـــ ــِك ــاِل وُفــــــوؤاِدي وَم

فــاْفــرَتَْقـــــــــــنـَـا ــا  ــنَ ــنَ ــْي بَ الـــبَـــْنُ  َر  ــــدِّ ُق ي)))3-  ُغْم�سِ ــوِنَ  ــُف ُج ــْن  َع ــْنُ  الــبَ ـــَوى  َوَط

َعلـْينَا ــَراِق  ــِف ــال ب اهللُ  ــى  َقــ�ــسَ ـــْد  َق ي))))-  يَْق�سِ ــوَف  �ــسَ باْجِتَماِعنَا  َفَع�َسى 

-3-

:
(6(

]م�صطور الرجز[يف اأخبار جمموعة: )107)

)1) قال احلميدي: »ومما اأن�صدونا له يت�صوق اإىل معاهده بال�صام قوله: الأبيات« جذوة املقتب�ص 38/1. فيما ذكر املّقري اأنه 

كتب به اإىل اأخته بال�صام، وقال الذهبي: »بعث بها اإىل اأخته وعمته رملة بنت ه�صام للقدوم اإليه، فرف�صن، وبعثن له 

بهدايا من مرياث اخلالفة«.

»ِاقَر«.  واملغرب:  املعجب  ويف  وزنًا.  ي�صتقيم  ول  لبع�صي«  عني  ال�صالم  »اقراأ  الأعالم:  واأعمال  املغرب  البيان  يف   (2(

وامليمم: القا�صد. واأقر ال�صالم: اأبلغه. والأ�صل فيه اأقرئ ال�صالم، وحذفت الهمزة للتخفيف. 

)3) يف البيان املغرب واأعمال الأعالم ونفح الطيب يف املو�صع الأول: »كما تراه«. 

)4) يف اجلذوة: »َغم�صي«. ويف بغية امللتم�ص : »قدر البني فافرتقنا«. ويف البيان املغرب : »غم�ص«. والبني: الفرقة وهو 

من الأ�صداد. والُغم�ص: النوم. 

ر اهلل  )5) يف البيان املغرب : »بالبعاد... باقرتابنا«. ويف نفح الطيب يف املو�صع الأول: »ق�صى الّدهر«. ويف املغرب: »قدَّ

بيننا بافرتاق فع�صى اهلل باجتماع �صيق�صي«. 

التخريج )2):  

 .1/36 ال�صرياء  واحلّلة   .17 واملعجب   .1/32 امللتم�ص  وبغية   .1/38 املقتب�ص  2/191. وجذوة  ابن حزم  )1 -4)  ر�صائل   

بالوفيات 280: 18 وفوات  والوايف  النبالء 8/246.  اأعالم  الأعالم 10. و�صري  واأعمال   .2 املغرب 60:  والبيان 

الوفيات 2/303. ونهاية الأرب 23/351. ونفح الطيب 31/4 و46. وبنو اأمية يف الأندل�ص 37. و�صعر بني اأمية يف 

الأندل�ص 268.

َبْت الأبيات ملعاوية بن �صالح. وهو اأمر �صذَّ فيه ابن �صعيد.  )1، 2، 4) يف املغرب 103/1، وُن�صِ  

)6) قال �صاحب الأخبار: »وقعت غرانيق يف جانب من ع�صكره، واأتاه بع�ص من يعرف كلفه بال�صيد ُيْعلمه بوقوعها، 

ه على ا�صطيادها، فاأطرق عنه ثم جاوبه: الأبيات« اأخبار جمموعة 107.  وي�صهيه بها، ويح�صّ
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ــِق)1) ــَراِن ــَغ ـــِع ال ــْيــَد ُوقَّ ــي و�ــسَ ــِن 1 - َدْع

ـــاِرِق)2) َ امل ِطيَاِد  ا�سْ يِف  ي  َهمِّ َفــاإنَّ   -  2

ــِق)3) ــاِل َح يف  اأَو  َكــاَن  اإْن  نـَـَفــٍق  يف   -  3

ــِق))) ــراِئ ــطَّ ال ــُر  ــَواِج َه ــتَــَظــْت  الْ اإِذ   -  (

ــِق))) ــاِف ــٍد خ ــْن ِلــَفــاعــْي ِظــلَّ بَ ـــاَن  ) - َك

�َساِهِق  ٍ وَقــ�ــرصْ َرْو�ـــسٍ  َعــْن  َغِنْيُت   -  (

َاِدِق))) ــ�ــرصُّ ال يف  ــاِن  ــَط َوالإِيْ ِبالَقْفِر   -  (

ــاِرِق))) ــَم ــنَّ ال على  ـــاَم  نَ َـــْن  مِل ــْل  ــُق َف  -  (

َطــــاِرِق))) ــَهــمٍّ  ِب ْت  ــدَّ �ــسُ الــُعــاَل  اإنَّ   -  9

ايِق)9) املَ�سَ ثَــبَــَج  اإلْيَها  ــْب  ــاْرَك َف  -10

)1) الغرانق: طيور مائية بي�ص طويلة ال�صيقان، ووقع الطائر يقع وقوعًا: نزل عن طريانه، وطائر واقع اإذا كان على �صجر اأو 

ُموِكنًا، ويقال طري وقَّع ووُقوٌع. الل�صان )وقع). 

الّثوار  اخل  الدَّ الل�صان )مرق). وقد عنى  باملارقة.  فيه، ولذا �صميت اخلوارج  ين لغلوهم  الدِّ الذين مرقوا من  املارقة:   (2(

عليه. 

)3) احلالق: اجلبل املنيف امل�رضف ل نبت فيه. 

احلّر.  �صدة  بها  ويق�صد  النهـــار،  ن�صـــف  والهاجــرة:  له.  معنـى  ول  ال�صــوائق«  »لوافــح   : ال�صـــرياء  احلّلة  فــي   (4(

والطــرائق: الأر�صــون ال�صــبع طرائق بع�صها فوق بع�ص، �صميت بذلك لرتاكبها. وهي اأي�صًا ال�صموات؛ قال تعاىل: 

} املوؤمنون17.  }

)5) اللِّفاع: امللحفة اأو الك�صاء. والَبند: العلم الكبري.

)6) يف احلّلة ال�صرياء : »بال�رضادق«. وفوات الوفّيات: »وال�رضادق«. والقفر: اخلالء من الأر�ص. والإيطان: اتخاذ الوطن، 

ومنه احلديث: »ينهى عن ثالث خ�صال يف ال�صالة: عن نقرة الغراب، وعن افرتا�ص ال�صبع، واأن يوطن الرجل املقام 

لل�صالة كما يوطن البعري« انظر �صنن الن�صائي 214/2، وال�رّشادق: ما اأحاط بالبناء. 

)7) الّنمارق: مفردها النُّمرق والنُّمرقة: الو�صادة ال�صغرية. 

.» )8) يف احلّلة ال�صرياء : »بهمِّ

)9) يف احلّلة ال�صرياء : »امل�صائق«. والثبج: و�صط ال�صيء. 

التخريج )3):  

)1-11) اأخبار جمموعة 107. واحلّلة ال�صرياء 1/41. وبنو اأمية يف الأندل�ص 38. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 271.  

)6ـ 9) الوايف بالوفيات 280: 18. ووفيات الأعيان 2/303.   
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ــِق اخَلــالِئ اأَْرَذُل  ــَت  ــاأَنْ ف َل،  اأَْو   -11

-4-

:
(1(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 37)
نَْخلٌة اَفِة  �سَ الرُّ ــَط  َو�ــسْ لَنَا  ْت  تَــبَــدَّ النَّْخِل)2)1-  بََلِد  َعْن  الَغْرِب  ِباأَْر�ِس  تَنَاَءْت 

والنََّوى ِب  التََّغرُّ يف  �َسِبيِهي  َفُقْلُت:  اأَْهــِلــي)3)2-  وَعــْن  بَِنيَّ  َعــْن  التَّنَائي  ــوِل  وُط

َغِريبٌَة ِفيَها  ـــِت  اأَنْ ــاأَْر�ــسٍ  ب ــاأِْت  نـَـ�ــسَ ِمْثِلي)))3-  واملُْنتَاأَى  اِء  الإِْق�سَ يف  َفِمْثُلِك 

ْوِبها الَّذي بالَوبِْل))))- �َسَقْتِك َغَواِدي املُْزِن ِمْن �سَ َماَكْن  ال�سِّ ويَ�ْستَْمِري  يَ�ُسحُّ 

)1) قال ابن الأبَّار: »وحكى عي�صى بن اأحمد الرازي اأّن الإمام عبد الرحمن، اأول نزولة مبنية الّر�صافة واتخاذه لها، نظر 

فيها اإىل نخلة، فهاجت �صجنه، وتذكر وطنه، فقال بديهًا: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 37/1. 

وتناءت:  الرقة.  قرب  ه�صام  جده  بر�صافة  ت�صبهًا  ال�صم؛  بهذا  و�صّماه  قرطبة  قـرب  الّداخل  بنـاه  متنّزه  �صـافة:  الرُّ  (2(

ابتعدت.

«. ويف قوله اكتئابي حتريف. ويف �صري اأعالم 
َّ
«. ويف نفح الطيب: »وطول اكتئابي عن ُبَني

َّ
)3) يف البيان املغرب : »ُبَني

النبالء: »انثنائي«. ويف نهاية الأرب: »يف التغرب مثلها وطول اكتئابي«. 

)4) يف البيان املغرب : »املُنتاى«. والإق�صاء: البعد.

اأنَّه يف طبعة عبد احلميد: »ي�صّح« ول معنى  اإىل  املُحقق  املنتاأى«. ونبَّه  املزن يف  الطيب: »�صقتك غوادي  )5) ويف نفح 

ماكني«. والغادية: ال�صحابة التي تن�صاأ غدوة. واملزن: ال�صحاب عامة.  لها. ويف �صري اأعالم النبالء: »وت�صتمري ال�صِّ

املطر.  منه  واأنزلت  ا�صتدرته  اإذا  حاَب  ال�صَّ يُح  الرِّ مرت  وي�صتمري:  ان�صبابه.  ا�صتد  وي�صح:  املطر.  ُنزول  وب:  وال�صَّ

وال�ّصماكان: جنمان نريان اأحدهما ال�صماك الأعزل والآخر ال�صماك الرامح. الل�صان )�صمك). 

التخريج )4):  

)1-4)  احلّلة ال�صرياء 37/1 وقال ابن الأبَّار: »وقد قيل اإن الأبيات الأربعة الأول لعبد امللك بن ب�رض بن عبد امللك بن   

ب�رض بن مروان بن احلكم، قالها عند دخوله الأندل�ص فراراً من بني العبا�ص، يف �صدر اأيَّام الأمري عبد الرحمن 

بن معاوية«. وهي له يف الكامل يف التاريخ 278/5. والبيان املغرب 60/2. و�صري اأعالم النبالء 247/8. والإحاطة 

470/3. وبنو اأمية يف الأندل�ص 40. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 278.

)1-3) اأعمال الأعالم 10. ونهاية الأرب 351/23.   
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-5-

:
(1(

]الكامل[احلّلة ال�صرياء )1: 37)
ِمثلي َغــِريــبَــٌة  ـــــِت  نْ اأَ نَـــْخـــَل!  ــا  ي ـــِل)2)1-  الأَ�ـــسْ ـــِن  َع ــٌة  ــيَ ــاِئ نَ ـــْرِب  ـــَغ ال يِف 

ُمَكبَّ�َسٌة تَــْبــِكــي  ـــْل  وَه ــي،  ــِك ــابْ َف ـــِل)3)2-  ـــْب َخ ــى  ــل َع تُــْطــبَــْع  مَلْ  َعـــْجـــَمـــاُء 

ــَكــْت ــبَ لَ اإذاً  ــي،  ــِك ــْب تَ ـــا  ـــَه اأَنَّ لَـــو  ـْخــِل)))3-  ــــاَء الـــُفـــَراِت وَمــْنــِبــَت الــنَـّ َم

ـــي ـــِن ـــَل واأَْذَه ــــْت،  َذِهــــَل ــا  ــه ــنَّ ــِك لَ اأَْهـــِلـــي))))-  َعـــْن  الــَعــبَّــا�ــِس  ــي  ــِن بَ ي  بُْغ�سِ

اخل يف نخلة مفردة: »وقال فيها اأي�صًا: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 37: 1. )1) قال ابن الأبَّار وقد ذكر اأبياتًا للدَّ

)2) يف النفح: »فريدة... عن الأهل«. ويا نخَل: منادى مرخم على لغة )من ينتظر)، ويجوز القول )نخُل) على لغة )من 

ل ينتظر) والأوىل اأجود. 

�صٌة«. واملَُكبَّ�صة: نخلة  مة.. على جبلي« ويف ال�صلة: »ُمكممة«. ويف �صري اأعالم النبالء: »ُمَلمَّ )3) يف النفح: »تبكي.. ُمَكمَّ

كبو�ص: حملها يف �صعفها، والِكبا�صة بالك�رض: العذق التام ب�صماريخه وب�رضه. والَعْجَماء: اأنثى الأعجم وهو الذي ل 

يف�صح، ول يبني كالمه. واخلبل: الف�صاد يف الثمر. 

)4) يف النفح: »ولو اأنها عقلت«.

َهل: تركك ال�صيء تنا�صاه على عمد اأو ي�صغلك عنه �صغل.  )5) يف النفح: »حرمت«. والذَّ

التخريج )5):  

اإنها لعبد امللك بن عمر بن مروان بن احلكم، وقد اجتاز يف  )1-4)  احلّلة ال�صرياء 37/1. »وقيل يف الأبيات الأخرية   

ق�صده قرطبة، ح�رضة الأمري عبد الرحمن بن معاوية على ما حكى احلافظ مبدينة اإ�صبيلية، فراأى يف مو�صع فيها 

يعرف بالنخيل اإىل اليوم نخلة مفردة فلحقته رّقة عند النظر اإليها، وقال بديهًا الأبيات املذكورة. ومما يرد هذا 

القا�صم خلف بن  اأبو  الرحمن بن معاوية ما حكى احلافظ  لعبد  الأبيات الأخرية  اأعنى  ن�صبتها  القول ويقوى 

عبد امللك بن ب�صكوال يف تاريخه، وقراأته على القا�صي اأبي اخلطاب اأحمد بن حممد بن واجب القي�صي مبدينة 

بلن�صية عنه قراءة عليه بح�رضة قرطبة، قال: قال اأبو بكر حممد بن مو�صى بن فتح، يعرف بابن الغّراب: دخلت 

يومًا على اأبي عثمان بن القّزاز، وهو يعّلق فقلت له: راأيت ال�صاعة يف توجهي اإليك القا�صي والوزراء واحلكام 

والعدول؛ قد نه�صوا بجمعهم اإىل حيازة اجلّنة املعروفة بـ )َرَبنال�ص) وهبها ه�صام للمظفر بن اأبي عامر. قال: 

اأ�صل اّتخذه عبد الرحمن بن معاوية،  اأول  اإن ه�صامًا ل�صعيف، هذه اجلّنة املذكورة هي  فقال يل ابن القزاز: 

وكان فيها اأدركتها ب�صّني، وفيها توالدت كّل نخلة بالأندل�ص. قال: ويف ذلك يقول عبد الرحمن بن معاوية 

: يا نخل اأنت غريبة مثلي.. وذكر الأبيات اإىل اآخرها«. وقد تنّزه اإليها، فراأى تلك النخلة فحنَّ

   وهي له يف ال�صلة 329: 1. واإنباه الرواة 2/46. و�صري اأعالم النبالء 8/251. وقد ذكر: »وقال �صعيد بن عثمان 

اللغوي املتوفى �صنة اأربعمئة: كانت بقرطبة جنة، اتخذها عبد الرحمن بن معاوية كان فيها نخلة اأدركتها، ويف 

ذلك يقول عبد الرحمن بن معاوية: الأبيات«. وبنو اأمية يف الأندل�ص 41. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 280.=
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-6-

:
(1(

]الكامل[يف نفح الطيب )4: 36)
َقـــاِئـــٌل ــا،  ــنَ ــي ــل َع ـــــَ�ٌّ  مُمْ ـــَف  ـــْل يُ ل  اِخـــُل)2)1-  ـــدَّ ــَك الأَنَـــــاَم ال ــَل ــا َم لَـــولَي َم

والَقنَا واملَُهنَُّد،  وَحْزِمي،  �َسْعِدي،  ــْت، َوَحــــاٌل َحـــاِئـــُل)3)2-  ــَغ ــَل ـــادٌر بَ ـــَق َوَم

ــٌب ــَواِك َك ــاِن  َم ــزَّ ال ــَع  َم ــوَك  ــُل ُ امل اإنَّ  ـــــــُل)))3-  ــــــٌم اآِف ـــا، وَنْ ـــُعـــنَ ـــــٌم يُـــَطـــاِل َنْ

يَغَفُلوا اأَلّ  احَلـــزِم  ُكـــلُّ  ــــْزُم  واحَل ــِة َغـــاِفـــُل؟))))-  يَـّ ـــَر الـــَ�ِ ـــْدِب ـــــــُروُم تَ اأَيَ

َعــْقــُلــُه ــُدُه ل  ــْع ــسَ � َقــــوٌم:  ويـَــُقـــوُل  ــاِقــُل)-  ــا الــَع ــاَه ــَم ــاَدِة َمــا َح ــَع ــسَّ ــ� َخـــْرُ ال

ْدَعُكْم �سَ ــا  نَ ــَ�ْ َج ــْد  َق ــَة  ــيَّ اأُم ــي  ــِن اأَبَ ــاِئــُل))))-  َقــبَ ُعوُد  وال�سُّ ــمــاً،  َرْغ ِبــالــَغــْرِب 

ــٌم ــاِئ َق اإَِمـــــاٌم  ــِلــي  نـَـ�ــسْ ـــْن  ِم َداَم  ــا  َم ــُل)-  ــسِ ــَوا� ــتَ ـــٌت ُم ـــاِب ــْم ثَ ــُك ــي َفـــاملـُــْلـــُك ِف

-7-

:
(7(

]خملع الب�صيط[يف احلّلة ال�صرياء )1: 39)

والأبيات من�صوبة اإىل عبد امللك بن عمر يف نفح الطيب 51/4.   =  

ل لهذا امللك، ولكان منه اأبعد من  )1) قال املّقري: »وملا ا�صتقامت له الدولة بلغه عن بع�ص من اأعانه اأنَّه قال: لول اأنا ما تو�صّ

كه ذلك اإىل اأن قال: الأبيات« نفح الطيب 35/4.  الَعيُّوق، واأنَّ اآخر قال: �صعده اأعانه، ل عقله وتدبريه، فحرَّ

)2) يف النفح: »قاتل« وهذا خطاأ مطبعي وا�صح. و»ل« ناهية جازمة. واملمنّت: املنعم.

املتغري  واحلائل:  الأقدار.  واملقادر:  الرمح.  وهي  قناة  جمع  والقنا:  الهند.  حديد  من  املطبـوع  ال�صـيف  املهنــد:   (3(

واملتبدل. 

)4) الآفل: الغائب والزائل.

)5) رام ال�صيء: طلبه. والربيّة: اخللق. 

)6) يف الوايف الوفّيات: »جربنا ك�رضكم«. وال�صدع: ال�صق يف ال�صيء ال�صلب. 

التخريج )6):   

)1 -7) الوايف بالوفيات 280/18. ونفح الطيب 36/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 40. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 273.  

)7) قال ابن الأبَّار: »وحكى اأبو عمر اأحمد بن حممد بن فرج �صاحب )كتاب احلدائق) املوؤلف للحاكم امل�صتن�رض باهلل من 

اأ�صعار الأندل�صيني، قال: بلغني اأن بع�ص الوفود من قري�ص كتب اإىل الإمام عبد الرحمن بن معاوية رحمه اهلل؛ ي�صتعظم 

حقه عليه بالرحم، وي�صتقل حّظه بامل�صتطمع، فوّقع يف ظهر كتابه: الأبيات. وبع�ص هذا ال�صعر عن ابن حيان، واأّوله 

عنده: �صتان من قام ذا امتعا�ص... )الأبيات برواية خمتلفة).   =
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ــا�ــسٍ ــَع ــِت اْم َذا  ــــاَم  َق َمـــْن  ــاَن  ــتَّ ــسَ �  -1(1( ـــالَّ ـــَح ـــَم ـــسْ ـــــلَّ وا� ـــا َق ـــاَل م ـــسَ ـــ� َف

ـــزٍم ـــَع ِل ــاً  ــت ــِل ــسْ ــ� ُم َغـــــدا  ــــــْن  َوَم ــــال)2)2-  ــــ�ــــسْ داً لـــــلـــــُعـــــَداِة نَ جُمَــــــــــــرِّ

بـَــْحـــراً ـــقَّ  ـــسَ َو� ـــراً  ـــْف َق ـــاَب  ـــَج َف ـــــــــًة َوَمْـــــــــــال)3)3-  ــــيــــاً ُلَّ ــــاِم ــــ�ــــسَ ُم

ــاً ــك ــْل ُم ــــــزَّ  َوب ـــــــداً  جَمْ ـــاَد  ـــسَ ـــ� َف ـــال))))-  ـــسْ ـــ� ـــاِب َف ـــَط ـــِخ ـــل ـــــَ�اً ل ـــــْن وِم

اأَْوَدى ِحـــــْنَ  ـــَد  ـــْن اُل َوَجــــنَّــــَد  ـــــْنَ اأَْخــــَلــــى))))-  َ ِح َ املِــــ�ــــرصْ ــــرصَّ ــــ� َوَم

َجــِمــْيــعــاً ـــــُه  ـــــَل اأَْه ــــــا  َدَع ـــــمَّ  ثُ اأَْهــــال))))-  ــمَّ  ــُل َه اأَْن:  انْــــتَــــاأَْوا،  ــُث  ــْي َح

ــــوٍع ُج َطــــِريْــــَد  ـــــذا  َه ــــاَء  ــــَج َف ـــٍف اأَبـَــــــــاَد َقــــْتــــال))))-  ـــْي يْـــــَد �ـــسَ ِ �ـــــرصَ

 اأن جل�صاء عبد الرحمن القادمني عليه من فلِّ اأهله بال�صام، حدثوه 
ّ
بين�صي اإل اأنَّ ابن حّيان ذكر عن معاوية بن ه�صام ال�صَّ  =

َب ذلك اإىل عبد  يومًا ما كان من الغمر بن يزيد بن عبد امللك ابن عمه اأيام حمنته، وكالمه للعبا�ص ال�ّصاطي بهم، وُن�صِ

اهلل ابن علي، ويف )الأوراق) لل�صويل اأن ال�صفاح عبد اهلل بن حممد بن علي توىل قتل الغمر، وقد فخر يف جمل�صه مبناقب 

بوا به، فكاأن الأمري عبد الرحمن احتقر ذلك يف جنب ما كان منه هو؛ يف  قومه وكرّث القوم يف و�صف ذلك وَعجُّ

ه، وقام من جمل�صه ف�صاغ هذه الأبيات بديهًة.« احلّلة ال�صرياء  الذهاب بنف�صه لقتطاع قطعة من مملكة الإ�صالم عن عدوِّ

39: 1 وما بعد.

)1) يف احلّلة »منت�صي ال�صفرتني ن�صال« وما اأثبتُّه من احلّلة برواية تالية والنفح باإحدى روايتيه، وذلك لي�صتقيم املعنى يف 

القافية باملعنى  باأن تتكرر لفظة  القافية؛  اأحد عيوب  الغمر ومقارنته بنف�صه. واأي�صًا هربًا من الإيطاء وهو  حديثه عن 

نف�صه دون اأن يف�صل بني البيتني �صبعة اأبيات. ويف العقد الفريد: »ماحّق«. ويف اأخبار جمموعة: »�صتان«. ويف البيان 

املغرب : »�صيان«. و�صّتان: َبُعَد. وامتع�ص منه: غ�صب و�صّق عليه واأوجعه، واملق�صود بذلك الغمر بن يزيد. و�صال 

ال�صيء: رفعه. 

)2) اإ�صافة من احللة ونفح الطيب. وامل�صلت العزم: املا�صي يف الأمور، يريد نف�صه. 

)3) يف العقد الفريد: »فجاز«. ويف النفح: »ومل يكن يف الأنام َكاّل«. و�صامى: بارى. واللّجة واملحل: يريد بهما البحر 

والرب. 

)4) يف احللة برواية تالية والبيان املغرب : »فبّز ملكًا و�صاد عّزاً«. ويف البيان املغرب : »وناثراً«. ويف نفح الطيب: »ف�صاد 

: ا�صتلب، واأخذ عنوة.  ملكًا و�صاد عّزاً«. وبزَّ

: بناه بعد ما خال من ال�صكان.  )5) يف العقد والبيان: »اأخال«. ويف نفح الطيب: »اأجلى«. وم�رضَّ امل�رضْ

)6) يف اأخبار جمموعة: »انتووا«. ويف نفح الطيب: »اأهله اإليه«. وانتاأى: بعد.

يخاف  روع  »�صديد  الطيب:  نفح  �صيٍف. ويف  �صفة  قتال)  )اأباد  اأنَّ جملة  وال�صواب  »اأبيد«،  امل�صـادر:  �صـائر  فـي   (7(

قتال«.
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ــعــاً ــْب �ــسِ ــــــاَل  َونَ ــــاً،  ــــن اأَْم َفـــنَـــاَل  ـــْمـــال)1))-  ـــمَّ �ـــسَ ــــــاًل، و�ـــسَ ـــــــاَز َم َوَح

َذا ــى  ــَل َع َذا  َحــــقُّ  يـَــُكـــْن  ـــْم  ــــ اأَلَ ــــــــْوىل؟)2)9-  ـــٍم وَم ـــِع ـــْن ــــَم ِمـــــْن ُم ــــَظ اأْع

مَّ  »و�صَ الفريد:  العقد  ويف  اأهال«.  »ونال  جمموعة:  اأخبار  ويف  اأهال«.  وحاز  ماًل  ونال  »�َصْبعًا   : املغرب  البيان  يف   (1(

�صمال«. ويف نفح الطيب: »ونال ماًل ونال اأهال«. 

)2) يف العقد الفريد: »اأوجب من«. واملوىل: احلليف، وهو من ان�صم اإليك فعزَّ بعّزك وامتنع مبنعتك.

التخريج )7):  

)1، 3-9)  العقد الفريد 448/4. واأخبار جمموعة 106. واحلّلة ال�صرياء 39/1. ونفح الطيب31/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص   

.39

)1-6)  نفح الطيب 36/4. وجاءت رواية الأبيات خمتلفة بع�ص ال�صيء ورمبا اأخذها املّقري عن رواية ابن حّيان التي   

ذكرها ابن الأبَّار.

)1، 3-7) البيان املغرب 59/2.  

)1ـ 4) احلّلة ال�صرياء 40/1. ونقل ابن الأبَّار رواية الأبيات عن ابن حيان. وفيها البيتان الأّولن تاّمان، والثالث بع�ص   

�صطر، والرابع �صطر.

)1ـ 9) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 275.   
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3ـ َعْبُد املَلك بُن ُعَمر بن مروان

)...= نحو ))1)

، اأبو مروان، وقيل اأبو الوليد، قعيد جماعة 
(1(

هو عبد امللك بن عمر بن مروان بن احلكم

.
(2(

اآل مروان يف وقته وفار�صهم و�صهابهم

 ،
(3(

�صكن م�رض دهراً مع اأبيه عمر، وبعد وفاة والده بقي عبد امللك فيها حتى قدوم امل�صّودة

فخرج عنها متنّقاًل يف البالد اإىل اأن و�صل الأندل�ص يف ع�رضة من بنيه �صنة 141هـ، فتقّبله 

. فاأغنى يف حرب يو�صف بن 
(4(

ه اإ�صبيلية، وابنه عمر مورور عبدالرحمن بقبول ح�صن وولَّ

. ثّم زادت حظوته عنده بعد ن�رضه على اأهل اإ�صبيلية الطالبني ثاأر اأبي 
(5(

عبدالرحمن الفهري

. وعن راأيه قطع 
(7(

، فا�صتوزره وبنيه، وزّوج ابنته كنزة من ابنه ه�صام ويل عهده
(6(

ال�صباح

.
(8(

اخل الدعوة خلالئف بني العّبا�ص على منابر الأندل�ص الدَّ

الرحمن  بن عبد  اأّن ه�صام  النويري ذكر  اأّن  بيد  وفاته،  ُيعرف زمن ولدته، وكذا  ل 

، فال ُيْعَلم 
(9(

اأر�صله يف طلب عّمه �صليمان بن عبد الرحمن يف قطعة من اجلي�ص عام 174 هـ 

اأكان عبد امللك هذا هو �صاحبنا اأم ل؟ وبعد هذا العام ل َيِرُد له ِذكٌر.

)1) احلّلة ال�صرياء 56/1، وفتح الأندل�ص 95، ونفح الطيب 50/4. 

)2) احلّلة ال�صرياء 56/1.

)3) ذكر املّقري اأّن عبد امللك فّر من ال�صام مروراً مب�رض اآّمًا الأندل�ص. نفح الطيب 50/4. وامل�صّودة: العبا�صيون.

)4) تاريخ ابن خلدون 155/4، ويف احلّلة ال�صرياء 56/1. ذكر ابن الأبَّار اأّن ابنه عبد اهلل هو الذي توىّل ولية مورور ثّم ذكر: 

وقيل: »كان واليًا على ماردة، وابنه على لقنت«. 

)5) احلّلة ال�صرياء 56/1، وانظر تاريخ ابن خلدون 155/4.

)6) ذكر ابن الأبَّار: »دفعه خوف الهزمية اإىل قتل ابنه اأمّية اإذ انحاز منهزمًا اإىل والده، ف�رضب عنقه خمافة اأن يتجّراأ عليه الّنا�ص 

والأعداء« فيما ذكر بعدها: »وقيل: بل قتل ابنه املذكور يف حرب يو�صف الفهري« وهذا ما ذهب اإليه �صاحب فتح 

الأندل�ص. انظر احلّلة ال�صرياء 56/1، وفتح الأندل�ص 95، وتاريخ ابن خلدون 155/4، ونفح الطيب 50/4. 

)7) نفح الطيب 50/4، واحلّلة ال�صرياء 56/1، وتاريخ ابن خلدون 58/4. 

)8) راجعه يف ذلك مراراً وذّكره �صنيعهم باأهله، فلّما اأبطاأ الداخل قال له: »لئن متاديت عليها لأتكئن على �صيفي حتى 

يخرج من ظهري« فرتكها بعد اأن خطب للمن�صور ع�رضة اأ�صهر. انظر: وفتح الأندل�ص 95، ونفح الطيب 50/4. 

)9) نهاية الأرب 253/23.

Diwan-Bin-Marwan.indb   286 12/8/09   9:39 AM



287

�سعره: و�صل اإلينا من �صعره خم�صة ع�رض بيتًا يف ثالث قطع؛ الأوىل ميدح فيها الّداخل، ويف 

الثانية ي�صكو الغربة، ويف الثالثة يغري باأبي ال�صباح.

ويتنازع الثانية مع عبد الرحمن الّداخل، والثالثة مع حبيب بن عبد امللك.

-1-

:
(1(

]الطويل[يف احللة ال�صرياء )56:1)
َوَمْع�رَصي ِباأَْهلي  اأَْوَدى  َزمناً  فيَا  َجْمَرا1-  لذعــاً  اأَْح�َساِئنَا  يف  َْت  ــرصِ � لََقْد 

وُظْلمًة ِغ�ّساً  وِء  ال�سُّ ــُر  َدْه ويَـــْزَداُد  �ِسرْتَا2-  ُدونَنا  َحى  ال�سُّ �َسْم�ِس  َعلى  ــاأَنَّ  َك

ُمْقِمٌر ـــْرواَن  َم اآِل  ــْن  ِم ــَدا  بَ اأَْن  اإىل  ــَرا3-  ْه ــدَّ ال ُظــْلــَمــِتــِه  ــِد  ــْع بَ ِمــْن  لَنا  ــاَء  ــس اأَ�

ٌب ُمَهذَّ ــْدٌب  نَ اأي  ــرَّ ال اأَ�سيُل  ِهَجاٌن  اأَْزَرا)2))-  ــا  ــنَ لَ ــدَّ  ــسَ و� ُمــلــكــاً  ــا  ــنَ لَ ـــــاَم  اأََق

ِنــْعــَمــًة ثْـــبَـــَت  َواأَ اآَمــــاًل  َواأَنْـــبَـــَت  ــا الــَكــَرامــَة والــــِ�َّا)-  ــنَ ــْي ــَف ــاأَلْ ــا َف ــنَ ــْئ َوِج

اًل ُمتََف�سِّ ُمــْنــِعــمــاً  واأَْغـــنَـــى  ـــــْاَل  اأَنَ ْهَرا)-  �سِ ــِه  ــاِئ ــنَ اأَبْ َمـــاأُْمـــوَل  لـَـنَــا  ــى  ــَف ــسْ واأَ�

َعْت َتَمَّ الــنُّــُجــوُم  ــِه  ــْي َحــَوالَ َفنَْحُن  َحْجَرا)3))-  َحْوِلِه  ِمْن  َْن  �رصِ َحتَّى  البَْدِر  اإىل 

 :
(4(

ومنها يذكر زفاف ابنته كنـزة هذه

ًة ُحرَّ اَء  بَْي�سَ اأَْهــَديْــُت  لََقْد  لََعْمِري   - ــَمــاِنــَهــا املـَـْهــَرا)  ِبــاأَثْ ــى  ــَل اأَْغ ــْن  َم اإىل َخـــْرِ 

ُمْقِرٍف ُكلِّ  َعلى  يَاأْبَى  َح�َسٌب  لها   - ْهَرا)))9  الزُّ اِرمَة  اخَل�سَ تَْلَك  لها  ى  ويَْر�سَ

نَُظَراوؤَُها ُهــُم  الَعا�سي  ــي  اأَب واآُل   - ــْدَرا10  بَ َقــَمــراً  نْــِكــَحــْت  اأُ ب�َسْم�ٍس  ــِرْم  ــاأَْك َف

مه، وا�صتوزر بنيه عبد اهلل واإبراهيم وحكمًا، وزوج  )1) قال ابن الأّبار وقد ذكر عبد امللك بن عمر: »اأحظاه عبد الرحمن وَقدَّ

ابنته كنزة من ابنه ه�صام ويل عهده، فقال عبد امللك يف ذلك من ق�صيدة طويلة: الأبيات« احللة ال�صرياء 56/1. 

ِب َنِقيُّه. والندب: رجل َنْدٌب، اأي خفيٌف يف احلاجة. والأزر: القوة. )2) رجل ِهجاٌن: كرمُي احَل�صَ

)3) احلجر: ال�صرت واملنع.

)4) اإ�صافة من احلّلة ال�صرياء.

ُم: اجَلواد الكثري العطية، وقيل ال�صيد احَلموُل، واجلمع َخ�صاِرُم  ِ ُه عربية واأبوه لي�ص كذلك. واخِل�رضْ )5) املُْقِرف: الذي اأمُّ

ُن.  ُ احَل�صَ ْهَرُة: البيا�ص، والأَْزَهُر من الرجال الأَبي�ص العتيُق البيا�ِص النَّريِّ وَخ�صاِرَمٌة. والزُّ

التخريج:   

)1 10) احللة ال�صرياء 56/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 44. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 343.   
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)ـ َعْبُد املَلك بُن ِب�رص

)... = نحو 2)1هـ)

، الّداخل اإىل الأندل�ص 
(1(

هو عبد امللك بن ب�رض بن عبد امللك بن ب�رض بن مروان بن احلكم

يف جملة املروانية الفاّرين من بط�ص بني العّبا�ص، فقد جنا بنف�صه بعد مهلك والده ب�رض يف 

 وفيه يقول:
(2(

معركة قرب الكوفة

ــاً مـــن والــــٍد ــرصع ــ� ــى م ــس ــ� لــ�ــســت اأن
(3(

..... الأبيات

غري اأّن �صاحب املغرب نقل عن املقتب�ص، فقال باأّن الّداخل اإىل الأندل�ص هو ب�رض بن عبد 

، وما يدفع هذا الأمر هو اّتفاق ابن حزم، وابن الأبَّار، 
(4(

امللك بن ب�رض، والقتيل هو والده

.
(5(

واية الأوىل وابن ع�صاكر على تاأكيد الرِّ

ُجزّي  عّمه  ابن  مع  معاوية،  بن  الرحمـن  عبد  الأمري  اأيَّام  �صدر  يف  الأندل�ص  ودخل 

ه هذا،  ابن عمِّ قرطـبة جماوراً  وا�صـتوطن   ،
(6(

العزيز عبـد  بن  اأخـي عمـر  العزيـز  عبـد  ابن 

، وذكر 
(8(

و�صعرائهم واأدبائهم  قري�ص  فتيان  من  ، وكان 
(7(

بالِب�رْضي امللك  عبد  وقد عرف 

احلجـاري »اأّن عبد الرحمن كان يحبُّه وي�صاوره، وهو الذي اأ�صار عليه با�صطناع الرببر، 

، وكان متزوجًا بنت اأخي مروان بن حممد 
(9(

واتخـاذ العبيد لي�صتعني بهم على العرب «

)1) احلّلة ال�صرياء 58/1، وتاريخ دم�صق 37: 8. ورفع ابن ع�صاكر ن�صبه اإىل اأبي العا�صي بن اأمية، غري اأّنه ذكر عبد امللك بن 

ب�صري؛ وهو ت�صحيف وا�صح. 

)2) ُقِتل ب�رض يف جي�ص يزيد بن عمر بن هبرية )وايل العراق)، عندما هزمه جي�ص امل�صّودة بقيادة قحطبة بن �صبيب �صنة 132هـ. 

انظر الكامل يف التاريخ 396/4.

)3) انظر �صعره يف ال�صفحة التالية. 

)4) املغرب 60/1، ومن البنّي اأّن هناك �صقطًا يف ال�صم؛ فقد تفّرد �صاحب املغرب بهذه الّرواية.

)5) انظر جمهرة اأن�صاب العرب 106، واحلّلة ال�صرياء 58/1، وتاريخ دم�صق 8/37.

)6) احلّلة ال�صرياء 58/1، وذهب ابن حيان اإىل اأنه قدم على احلكم بن ه�صام، وهو اأمر تنفيه حوادث الرتجمة. انظر املقتب�ص 

)مكي) 271/2. 

)7) احلّلة ال�صرياء 58/1. 

)8) املغرب 60/1، وجمهرة اأن�صاب العرب 106، وتاريخ دم�صق 37: 8.

)9) املغرب 60/1.
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.
(1(

وله منها ابن

ومل ُيْعَرف زمن وفاته؛ بيد اأّنه من اجلائز جتاوزه عهد الّداخل اإىل خالفة ابنه ه�صام.

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره ثمانية ع�رض بيتًا يف اأربع قطع، بني غزل ورثاء وتهكم وا�صتعطاف. 

-1-

]اخلفيف[يف احللة ال�صرياء )59:1):
َقلِبي الــيــوَم  ِعْنَدها  ــْن  َم ي  وِبنَْف�سِ ــــُمــــوُد)2)1-  َمــــْع ـــا  ـــَه ـــاِل ـــبَ ِح يف  َعــــِلــــٌق 

َعْنَها ــُت  ــْي ــاَه ــنَ تَ ــد  َق ــُت  ــْل ُق ُكــلَّــمــا  ـــُعـــوُد2-  ـــا َمــــا يَ ـــَه ـــَراِم ــــْن َغ َعـــــــاَدِن ِم

ِمْنَها ـــبِّ  احُل لعـــِج  ِمـــْن  َفــِبــَقــْلــِبــي  ـــُد)3)3-  ـــِدي ــٌم وُحـــــْزٌن َج ــْق ــسُ ــــْوٍم � ـــلَّ يَ ُك

-2-

:
(4(

]الرمل[يف احللة ال�صرياء )58:1)
ــٍد َوال ــْن  ِم عــاً  َمــ�ــرصْ ــى  ــ�ــسَ اأَنْ لَ�ْسُت  ــــــمٍّ ُمـــْفـــتَـــَقـــْد1-  ـــٍم وَع ـــْخ ـــٍد �ـــسَ ـــيِّ ـــسَ �

ٍك ـــرَتَ ـــْع ُم يف  ـــُل  ـــْي اخَل َغـــــاَدَرتْـــــُه  َوَجــــــْد2-  َزاٍك  َواأٍب  َعــــــمٍّ  بـَــــــْنَ 

َحى بال�سُّ َعــَلــْيــِه  ــُح  يْ ــرِّ ال تَ�ْسَهُك  بـَـــــــــْد)))3-  ــــُر الأَ ــــسِ ــــا� َع ـــِه اأَ ـــي ـــفِّ ـــَع وتُ

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 106، وتاريخ دم�صق 37: 8. 

)2) املعمود: امل�صغوف ع�صقًا، وجاء ال�رضب )معمود) م�صعثًا. 

)3) الالعج: الهوى املحرق.

التخريج )1):  

)1-3) احلّلة ال�صرياء 59/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 45. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 346.  

)4) قال ابن الأّبار: »هو القائل يف مقتل اأبيه: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 58/1. 

)5) �صهكت الريح و�صهكت الدابة �صهوكًا جرت جريًا خفيفًا. الل�صان )�صهك). 
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�َسَما اإِْذ  ــُه  ــْن َع ــــْوَت  َ امل يَــــُردَّ  ــْم  ـــ لَ ــــــــَدْد)1))-  ُة َمــــــاٍل وَع نَــــْحــــَوُه َكـــــــْ�َ

ــــْت َعــــَرَف ـــيٌّ  ـــِم ـــَك َح ـــــــــويٌّ  اأَُم ـــْد)2))-  ـــَع ــا َم ــيَ ــْل ـــِد لـَـــُه ُع َـــْج ــــْوَرَةَ امل �ــــسَ

ــــُه ُدْونَ َعـــزيـــزاً  ُمــْلــٍك  يف  َعــا�ــَس  ــْد)-  �ــسَ ــرَّ ـــــــَواُب ال ُحــُجــُب املـُــْلـــِك واأَبْ

َفـــثََـــَوى ــا،  ــاي ــن ــامل ب فـــانْـــتَـــَحـــْتـــُه  ــْد)3))-  ــ�ــسَ ــلــوَب اَل ــْرِ َمــ�ــسْ ــطَّ ِلـــَعـــَوايِف ال

-3-

:
(4(

]الطويل[يف املغرب )1: 60)
الْـ تَْذَهُب  ــوؤاَدَك  ُف اأَْق�َسى  ما  ــُل1-َحنَانَْيَك  َو�ــسْ ول  ــَك  ــديْ ل ــٌف  ــْط َع ول  ــال  ــيَ لَ

النََّدى ــوا  �ــرَصَُع ــُم  ُه َقــوٍم  ــْن  ِم  َ البُْخُل2-واإنِّ يَْح�ُسُن  اأَبْــنـَـاِئــِهــْم  على  فَكْيَف 

-4-

]الكامل[يف احللة ال�صرياء )1:58):
ُقُلوبَُهْم َعاُم  الطَّ �َسَغَف  َمْع�رَصاً  يا  ـــــاِن1-  ــــلِّ ُدَخ ـــَو ُك ـــْح ـــُم ِطـــَمـــاٌح نَ ـــُه َف

بَْنَدُهْم ويـَـْحــِمــُل  ــُم  ــواَءُه ِل ــْهــِدي  يَ ـــداِن2-  ـــْع �ـــسَ ـــــو  اأب ٍك  ـــــرَتَ ـــــْع ُم ـــــلِّ  ُك يف 

يًَّة َع�سِ َراَح  اللَّْيِث  َكَم�ْسي  ي  مَيْ�سِ ـــْبـــالِن3-  ــــــُه �ـــسِ ــــــاَم ــــِه واأََم ــــاِب ـــــْن َغ ِم

َوِلــْيــَمــٍة ُدوَن  ــيُّ  ــطِّ اخَل تُــْعــَر�ــُس  ــْو  لَ لــِطــَعــاِن)-  ـــــْدِرِه  �ـــــسَ يف  وَعــــًة  َمــــ�ــــرصْ

)1) مل يطابق الفعل فاعله يف قوله: »يردَّ املوَت كرثُة« وذلك لوجود فا�صل بينهما، وهو اأمر جائز. 

)2) �َصْوَرُة املَْجد: اأََثُره وعالمته ارتفاعه. وعليا معد: موؤنث اأعلى؛ اأي: يف عليا منزلة هذه القبيلة.

)3) عوايف الطري: هي التي تبحث عن الرزق وتطلبه. 

التخريج )2):  

)1-7) احلّلة ال�صرياء 58/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 45. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 347.   

)4) قال احلجاري: »واأن�صد له �صاحب ال�صقط: البيتني«. املغرب 60/1. 

التخريج )3):  

)1-2)  املغرب 60/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 46. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 345. وفيه ال�صعر من�صوب اإىل ب�رض بن عبد   

امللك بن مروان. وهذا وهم بّيّناه. انظر �ص 37. 
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ــْرٍة ــسِ ــ� ــٍة وبَ ــيَّ ِن ــادِق  ــسَ ــ� ِب ــى  ََــ�ــسَ مل ــاِن)1))-  ــَح ــْي ــسَ ــٍع � ــيَّ ــسَ ــ� ـــِب ُم ـــْل فــيــَهــا َوَق

ــــُه ِذَراَع يــِد  ِ الــ�َّ ــَب يف  ــيِّ ــَغ يُ ــى  َحــتَّ ــاِجــٍع وبـَـــنـَـــاِن)2))-  ــا بــاأَ�ــسَ ــَه ــسَ ــْو� ــُج ويَ

يُِّعه. و�صايح الرجل: جّد يف الأمر.  جاع لأَنَّ َقْلَبه ل َيْخُذُله فكاأَنَّه ُي�صَ يَّع: ال�صُّ )1) املُ�صَ

�ْصِغ اإِىل اأُ�صول الأَ�صابع، واجلمع الأَ�صاجع.  ُب املمدوُد من بني الرُّ )2) الأَ�ْصِجُع يف اليد والرجل: الَع�صَ

التخريج )4):  

)1-6) احلّلة ال�صرياء 58/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 46. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 348.   
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اخل)1) )ـ ِه�َسام بُْن َعبد الرَّحمن الدَّ

)139 ـ 0)1 هـ)

 ،
(2(

هو ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم

.
(4(

ه اأم ولد ا�صمها حوراء ، اأمُّ
(3(

يكنى اأبا الوليد، وُيلقب بالّر�صا

 ،
(5(

ويل اخلالفة بعد الّداخل �صنة 172هـ، وعمره وقتها اثنان وثالثون عامًا و�صبعة اأ�صهر

 .
(6(

فخرج عليه اأخواه �صليمان وعبد اهلل، بيد اأنه ا�صتطاع التغلب عليهما

، وملّا و�صفت �صريته ملالك 
(7(

وكان ح�صن ال�صرية كرمي الأخالق، حاكمًا بالكتاب وال�صّنة

.
(9(

، و�صّبهه املّقري بعمر بن عبد العزيز
(8(

ابن اأن�ص، قال: وددت اأن اهلل زّين مو�صمنا به

، اإذ كانت 
(10(

مات ه�صام يف �صفر �صنة 180هـ، وله من العمر اأربعون �صنة واأربعة اأ�صهر

واأعقب   ،
(12(

اأيّام وثمانية  اأ�صهر  وت�صعة  �صنني  �صبع  ، وويل 
(11(

139هـ �صنة  �صّوال  ولدته يف 

)1) ترجم له: اأخبار جمموعة 109، والعقد الفريد 490/4، وتاريخ علماء الأندل�ص 27/1 وجذوة املقتب�ص 39/1، وبغية امللتم�ص 

الّزاهرة 130/2، واأعمال  الكامل 311/5، والّنجوم  املغرب 61/2،  ال�صرياء 42/1، والبيان  33/1، واملعجب 19، واحلّلة 

 ،322/1 الطيب  ونفح   ،159/4 ابن خلدون  وتاريخ   ،253/8 النبالء  اأعالم  و�صري   ،352/23 الأرب  ونهاية   ،14 الأعالم 

و�صذرات الذهب 358/2، والعرب 278/1. 

)2) �صيق ن�صبه يف اأغلب امل�صادر اإىل اأبيه عبد الرحمن الداخل. 

)3) ر�صائل ابن حزم 48/2، والبيان 48/2، واحلّلة ال�صرياء 42/1.

ا�صمها  املغرب 61/2،  البيان  الأرب 352/23. ويف  امللتم�ص 33/1، واملعجب 19، ونهاية  املقتب�ص 39/1، وبغية  )4) جذوة 

َجَمال، ويف نفح الطيب 322/1، ا�صمها حلل. 

)5) مل تتثبت �صائر امل�صادر عمره، فهو بني ثالثني، وخم�ص وثالثني، و�صبع وثالثني �صنة، والثابت اأّن ولدته يف �صّوال �صنة 

واب.  139هـ، ووليته يف جمادي الأوىل �صنة 172 هـ، وعلى هذا فما اأثبّته هو ال�صّ

)6) انظر البيان املغرب 65/2، والكامل 289/5، وتاريخ ابن خلدون 159/4، ونفح الطيب 325/1. 

)7) العقد الفريد 490/4.

)8) اأخبار جمموعة 109.

)9) نفح الطيب 325/1. 

واب ما اأثبتُّه بح�صاب ال�ّصنني. )10) البيان املغرب 61/2، ونفح الطيب 326/1. واختلفت امل�صادر الأخرى يف وفاته، وال�صّ

)11) تاريخ علماء الأندل�ص 27/1، والبيان املغرب 48/2، ونفح الطيب326/1.

ة حكمه.  )12) البيان املغرب 61/2، فيما اختلفت امل�صادر يف مدَّ
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اأبي�ص م�رضب  الوايل بعده. و�صفته:  �صّتة من الذكور، وخم�صًا من الإناث، منهم احلكم 

.
(1(

بُحمرٍة، بعينه َحوٌل

�سعره: 

د ابن الأبَّار باإن�صاد خم�صة اأبيات من �صعره؛ وهي يف الفخر بهّمته.  تفرَّ

-1-

:
(2(

]املن�رضح[يف احللة ال�صرياء )43:1)
الــَكــَرِم ــْطــَرُة  ِف ـ  اَلــْمــُع  ـ ل  ــْذُل  ــبَ ال ــيـَـمــي1-  �ــسِ تـُـــــِرْد  مَلْ  َمـــا  بـــي  تـُـــــِرْد  فـــال 

نـَـُعــَمــْت واإْن  ــيــَعــٍة  �ــسَ ِمـــْن  ـــا  اأَن مــا  بالنَِّعِم2-  الأَْحـــــَراِر  ــاُع  ــِطــنَ ا�ــسْ َح�ْسبي 

َقــاِطــبَــًة ــاِد  ــبَ ــِع الــــَوَرى، وال ــُك  ــْل ُم ِهَمِمي3-  ــن  ِم ــيَــاِع  الــ�ــسِّ بـَـْعــ�ــسِ  ُمــلــُك  ل 

نَدًى بَْحَر  لِم  ال�سِّ يف  َكفِّي  تَِفْي�ُس  َدِم)-  بَـــْحـــَر  ــــــُروِب  احُل ــَجــاِل  �ــسِ ويف 

ـــُدوُر، وَمــا ـــبُ ــي ال ــت ـــزلُّ َعـــْن َراَح ـــاِم والـــَقـــَلـــِم)3))- تَ ــــْرَ احُلـــ�ـــسَ ــُك َغ ــسِ ــ� مُتْ

      

)1) البيان املغرب 60/2، ويف الكامل 311/5، »خّلف خم�صة بنني«.

)2) قال ابن الأّبار: »ويروى اأّن رجاًل يعرف بالهّواري دخل على ه�صام يف حياة اأبيه عبد الرحمن بن معاوية، وهو مر�ّصح 

للخالفة، فقال له: اإنَّ فالنًا مات عن �صيعة تعود بكذا وكذا من الغلة، واأنَّها تباع يف دين اأو عن و�صية، وهي ناعمة 

ُقِطع بي دونه  اإن بلغته غنيت عنها، واإن  اأمراً  اأريد  اأنا  له:  ه على ا�صرتائها، فقال  مثمرة، طّيبة الأر�ص خُم�صبة، وح�صَّ

اري: فا�صطنعني بها جتد اأكرم م�صطنع. فاأمر  خ�رضتها؛ ول�صطناع رجل اأحّب اإيلَّ من اكت�صاب �صيعة، فقال له الهوَّ

بابتياعها، فاأ�صار بع�ص من ح�رض اإىل اأن ال�صتعداد باملال اأعون على درك الآمال، فاأطرق عنه ثّم قال: الأبيات«. احللة 

ال�صرياء 1/42. 

)3) البدور: جمع الِبدرة: وهي الكي�ص من املال يحوي اآلفًا. 

التخريج )1):  

)1-5) احللة ال�صرياء 1/43. وبنو اأمية يف الأندل�ص 47. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 282.   
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)ـ احَلَكُم بُْن ِه�سام )الرب�سّي))1)

)))1 ـ )20هـ)

هو احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن 

 .
(4(

ه اأمُّ ولد ا�صمها ُزْخرف ، واأمُّ
(3(

ّ
ب بالرب�صي ، ُيكنى اأبا العا�ص، ويلقَّ

(2(
احلكم

، وقد اختلفت 
(6(

نُّه وقتها �صت وع�رضون �صنة ، و�صِ
(5(

ويل اخلالفة �صنة 180هـ بعهد من اأبيه

ال�صجاعة واحلزم،  فيه  ل�صاأنه، وقادح فيه، فالفريق الأّول راأى  ُمْعٍل  اأمره بني  امل�صادر يف 

 .
(8(

، و�صبَّهوه باملن�صور العّبا�صي يف �َصدِّ امللك، وقهر الأعداء وتوطيد الّدولة
(7(

والنقياد للحق

.
(10(

، ولذلك قام عليه الفقهاء وال�صلحاء
(9(

ا الفريق الّثاين فوجد فيه طاغيًةً م�رضفًا واأمَّ

و�صاعراً  مفّوهًا،  خطيبًا  متفّننًا،  اأديبًا  با�صاًل،  �صجاعًا  »كان  الأبَّار:  ابن  قال  اأدبه  ويف 

. وذكر ابن عذاري اأ�صعاره يف الرب�صّيني القائمني 
(11(

جمّوداً، حتذر �صولته، وت�صتندر اأبياته«

. واأثنى عليه ل�صان الّدين فقال: »كان ف�صيحًا، بليغًا، 
(12(

عليه، فقال: »ل يجاريه فيها اأحد«

 .
(13(

�صاعراً جميداً، اأديبًا، نحوّيًا«

اأخبار جمموعة 119، ور�صائل ابن حزم 49/2، وجذوة املقتب�ص 39/1، وبغية امللتم�ص 34/1، واملعجب 19،  )1) ترجم له: 

الإحاطة 479/1، والوايف بالوفيات 117/13، و�صري اأعالم الّنبالء253/8، وفوات الوفيات 393/1، ونهاية الأرب 359/23، 

واملغرب38/1، واأعمال الأعالم 14، والأندل�ص يف اقتبا�ص الأنوار 142، والكامل 361/5. 

)2) الإحاطة 479/1، و�صيق ن�صبه اإىل اأبيه ه�صام يف اأكرث امل�صادر. 

)3) ُلقِّب بذلك لإيقاعه باأهل رب�ص قرطبة املّت�صل بق�رضه. ويف الّنجوم الّزاهرة 226/2: »ويلّقب باملرت�صى«.

)4) جذوة املقتب�ص 39/1، وبغية امللتم�ص 34/1، واملعجب 19، واملغرب 38/1، والبيان املغرب 68/2.

)5) نفح الطيب 326/1.

)6) املغرب 38/1، والبيان املغرب 68/2. ويف املعجب والّنجوم الّزاهرة 226/2: »عمره اثنتان وع�رضون �صنة«.

)7) اأخبار جمموعة 113، وقريب منه العقد الفريد 490/4، والبيان املغرب 78/2 وفيه حديث عن ق�صاته.

)8) املغرب 38/1، وانظر اأعمال الأعالم 14، والإحاطة 479/1.

)9) جذوة املقتب�ص 49/1. وانظر احلّلة ال�صرياء 44/1، واملغرب 42/1، والبيان املغرب 71/2، 75.

)10) الوايف بالوفيات 117/13، ونفح الطيب 330/1.

)11) احلّلة ال�صرياء 43/1.

)12) البيان املغرب 80/2.

)13) الإحاطة 479/1.
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مات احلكم بن ه�صام يف اأواخر ذي احلّجة �صنة 206هـ عن عّلة اأ�صابته، وهو ابن اثنتني 

وخم�صني �صنة، اإذ كانت ولدته �صنة 154هـ. 

 ،
(1(

ثالثون« اإناثهم  ع�رضون،  اأولده  »ذكور  �صعيد:  ابن  قال  فقد  عقبه،  يف  واختلف 

 ،
(2(

وذهب ابن عذاري اإىل القول: »بنوه الّذكور: ت�صعة ع�رض، والبنات اإحدى وع�رضون«

 .
(3(

فمنهم عبد الّرحمن الوايل بعده، ويعقوب، وب�رض، واأَبان الّذين نعتهم ابن حزم بال�ّصعر

.
(4(

و�صفته: اآدم، �صديد الأدمة، طويل، اأ�صم، نحيف، مل يخ�صب

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره اثنان وثالثون بيتًا يف �صّت قطع، ثالث منها يف الغزل، والباقي يف 

الفخر وال�صتظهار على اأهل الرب�ص. 

-1-

:
(5(

]اخلفيف[يف البيان املغرب )79:2)
)1) املغرب 38/1. وذكر اأ�صماءهم جميعًا ابن حيان يف املقتب�ص )مكي) 187/2. 

)2) البيان املغرب 68/2. ويف جمهرة اأن�صاب العرب 98: »ثمانية ع�رض ذكراً«. ويف الكامل 527/5: »وكان له ت�صعة ع�رض 

ذكراً«.

)3) تفّرد ابن حزم بذكرهم �صمن ع�رضة اأح�صاهم من ولد احلكم، فيما عّدد ابن حيان اأ�صماء الع�رضين، واتفقت القائمتان 

يف �صبعة اأ�صماء، فزاد ابن حيان ثالثة ع�رض ا�صمًا، وعلى هذا فهناك ثالثة وع�رضون ا�صمًا لأبناء احلكم، وهو اأمر مل تذكره 

امل�صادر، والغريب يف الأمر اأن هناك ثالثة من ولد الأمري عبد الرحمن بن احلكم ممن عرفوا بال�صعر اتفقت اأ�صماوؤهم 

مع اأ�صماء ولد احلكم الثالثة)ب�رض، ويعقوب واأبان)، فهل ميكن القول باأن ابن حزم وهم فذكر اأبناء عبد الرحمن يف 

القول هو تراجم ب�رض واأبان بن عبد  الن�صاخ للكتاب فعلوا هذا الأمر؟ وما يدعو ملثل هذا  اأن  اأم  اأبناء احلكم؟  عداد 

الرحمن، اإذ ذكر ابن الأبَّار نقاًل عن ابن حزم يف كتابه يف الأن�صاب اأنهما كانا �صاعرين، فيما الكتاب املطبوع بخالف 

ذلك، ولعل ما و�صل منه يكون ن�صخة خمت�رضة. انظر جمهرة اأن�صاب العرب 98، واملقتب�ص )مكي) 187/2، واملقتب�ص 

)مكي) 23. واحلّلة ال�صرياء 366/2/126/1. وترجمة ب�رض واأبان ويعقوب اأبناء عبد الرحمن. 

)4) البيان املغرب 68/2. وانظر املغرب 38/1، والإحاطة 479/1، والكامل 527/5، ونهاية الأرب 374/23. والأدمة: ال�صمرة. 

وال�صمم يف الأنف: ارتفاع الق�صبة وح�صنها، ورجل اأ�صّم: �صّيد ذو اأنفة. 

)5) قال ابن عذاري يف جواري احلكم ومتنعهن: »ثمَّ اإنَّهن ُعْدَن عليه بالو�صل، فقال: البيتني« البيان املغرب 79: 2. وانظر 

هام�ص القطعة )6) من �صعره.

Diwan-Bin-Marwan.indb   295 12/8/09   9:39 AM



296

ــَد الــِبــَعــاِد ــْع ــاِل بَ ــِو�ــسَ ــُت ُكــلَّ ال ــْل ـــاِد)1)1- ِن ـــبَ ـــِع ــــلَّ ال فــــكــــاأََّن َمـــَلـــْكـــُت ُك

مَلْ ــا  َم ــُت  ــْل ِن اإْذ  وُر  ــرصُّ ــ� ال ــاَهــى  ــنَ وتَ ـــــاِد)2)2-  ـــــنَ ـــَكـــاثُـــُف الأَْج ـــِه تَ ـــْي ـــِن ِف ـــْغ يُ

-2-

:
(3(

]الطويل[يف نفح الطيب )331:1)
ــا ــَه ــتُ ــْب اأََج اأنِّ  ــا�ــُس  عــبَّ ــا  ي ـــَر  تَ اأَملْ  ــَرا)))1-  املـُـَظــفَّ اخَلِمي�َس  ــاُد  ــتَ اأَْق البُْعِد  على 

ُغلًَّة ْدُت  ــــرَّ َوبَ ــــاراً  اأَْوَط فــاأَْدَرْكــُت  ُمْع�رِصَا)))2-  واأَْغنَْيُت  َمْكُروباً  َونَفَّ�ْسُت 

)1) يف الإحاطة: »نلت الو�صال«. ول ي�صتقيم وزنًا.

)2) يف الإحاطة: »عنه«. ويف بغية الوعاة: »َيْغَن فيه تكاثف الأج�صاد«. ويف �رضبه )الأجناد) ت�صعيث. 

التخريج )1):  

اأمية يف  بني  الأندل�ص 48. و�صعر  اأمية يف  الوعاة 1/546. وبنو  املغرب 79: 2. والإحاطة 1/481. وبغية  )1-2)  البيان   

الأندل�ص 284. 

)3) قال املّقري: »ومن بديع اأخبار احلكم اأن العبا�ص ال�صاعر تّوجه اإىل الثغر، فلما نزل بوادي احلجارة �صمع امراأة تقول: 

واغوثاه بك يا حكم، لقد اأهملتنا حتى َكَلب العدو علينا، فاأمّينا واأيتمنا، ف�صاألها عن �صاأنها، فقالت: كنت مقبلة من 

البادية يف ُرْفقة، فخرجت علينا خيل العدو، فقتلت واأ�رضت، ف�صنع ق�صيدته التي اأولها:

ــِئــداً ُمــ�ــسْ ــارة  ــج احل وادي  يف  امتلملت  اأراعــــــــي نــــومــــاً مــــا يــــــرون تـــغـــرَّ

مطيتي ن�سيت  الــعــا�ــســي  اأبــــا  ــك  ــي ـــرااإل ـــّج ـــه ـــهـــم �ــــســــاريــــاً وُم تــ�ــســر ل

ــ�ــرصة ــن ـــن ب ـــامل ـــع ـــــــدارك نـــ�ـــســـاء ال وتــنــ�ــرصات تــغــيــث  اأن  ـــــرى  اأح فـــاإنـــك 

اأن�صده الق�صيدة، وو�صف له خوف الثغر، وا�صت�رضاخ املراأة با�صمه، فاأنف ونادى يف احلني باجلهاد  فلما دخل عليه   

اأر�ص العدو  اأغارت من اأي  وال�صتعداد، فخرج بعد ثالث اإىل وادي احلجارة ومعه ال�صاعر، و�صاأل عن اخليل التي 

ب الّديار، وقتل عدّواً كثرياً، وجاء اإىل وادي  كانت، فاأُْعِلَم بذلك، فغزا تلك الناحية واأثخن فيها، وفتح احل�صون، وخرَّ

احلجارة، فاأمر باإح�صار املراأة وجميع من اأ�رض له اأحد يف تلك البالد، فاأح�رضوا، فاأمر ب�رضب رقاب الأ�رضى بح�رضتها، 

وقال للعبا�ص: �صلها: هل اأغاثها احلكم ؟ فقالت املراأة وكانت نبيلة: واهلل لقد �صفى ال�صدور، واأنكى العدو، واأغاث 

امللهوف، فاأغاثه اهلل، واأعّز ن�رضه! فارتاح لقولها، وبدا ال�رضور يف وجهه، وقال: البيتني« نفح الطيب331/1. وانظر 

اخلرب يف اأخبار جمموعة 117. والبيان املغرب 2/73. والإحاطة 1/481. 

)4) عبا�ص: هو عّبا�ص بن نا�صح الثقفي ال�صاعر، ا�صتق�صاه احلكم على �صذونة واجلزيرة اخل�رضاء. واخلمي�ص: اجلي�ص.

)5) الوطر: احلاجة والغاية. والُغلَّة: العط�ص، اأو �صدته، اأو حرارة اجلوف؛ وهي املق�صودة هنا. 

التخريج )2):   

)1-2) نفح الطيب 1/331. وبنو اأمية يف الأندل�ص 48. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 285.   
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-3-

:
(1(

]الطويل[يف البيان املغرب: )71:2)
َراِقعا ْيِف  بال�سَّ الأَْر�ِس  ُدوَع  َراأَبُْت �سُ ياِفَعا)2)1-  ُكْنُت  ُمْذ  ْعَث  ال�سَّ لأَْمــُت  وِقْدماً 

ثَْغَرٌة الآَن  ِبَها  َهْل  ثُُغوِري:  َف�َساِئْل  ـــا)3)2-  َداِرَع ْيِف  ال�سَّ َي  ُم�ْستَْن�سِ ــا  ــاِدُره اأُبَ

ماً اِء َجَماِجِ ــا)))3- َو�َساِفْه َعَلى الأَْر�ِس الَف�سَ ــَع ــَواِم لَ الَهِبْيِد  ــاِن  ْيَ ــرصِ � ــَحــاِف  كــاأَْق

ِقَراِعهم َعــْن  اأَُكـــْن  لـَْم  اأَنِّ  تُنَبِّْئَك  ــا))))-  ــاِرَع َق يِف  بال�سَّ ُكــْنــُت  واأنِّ  ـــَواٍن  ِب

َدى الــرَّ َعِن  ِجزاعاً  ــاُدوا  َح اإذا  ــاإنِّ  َف َجــاِزَعــا))))-  املَــْوِت  َعــِن  َحْيٍد  َذا  اأَُك  فَلْم 

)1) قال ابن عذاري: »ويف �صنة 189 �صلب الإمام احلكم اثنني و�صبعني رجاًل بقرطبة، منهم اأبو كعب بن عبد الرب، ويحيى 

ابن ُم�رض، وم�رضور اخلادم، وكان ال�صبب يف ذلك اأنهم اأرادوا الغدر به وهّموا باخلالف عليه، وطلبوا رئي�صًا يقومون 

به، فوقع اخلرب على حممد بن القا�صم عم ه�صام بن حمزة واأطلعوه على اأمرهم، ودعوه للقيام معهم، فخذلهم، واأف�صى 

�رّضهم، وتقرب اإىل احلكم بدمائهم، فتثبت احلكم و�صاأله ت�صحيح ما رفع اإليه، فقال له: هات اأمناءك. فاأخفاهم عنده، 

ووّجه عنهم مليعاده ثم قال لهم: هذا الذي تدعونني اإليه ل اأثق مبن �صّميتم، دون اأن اأ�صمع منهم كما �صمعت منكم، 

فتطيب نف�صي، واأدخل يف الأمر على قوة وب�صرية. فاأتوه، و�صمع مقالتهم، والأمناء بحيث يرون وي�صمعون، فلّما �صح 

عند احلكم اأمر ب�صهادة الأمناء عليهم، ثمَّ اأخذهم و�صلبهم جميعًا مبرة واحدة. ثم اأتقن �صور قرطبة وحفر خندقها، 

وتّوجه اإىل بالد امل�رضكني ومن قوله: الأبيات« البيان املغرب 2/71.

العقد  اأثبتُُّه. ويف  ما  وال�صواب  »راأيت«  وامل�صالك:  بالوفيات،  والوايف  البيان،  امل�صادر، وهي يف  �صائر  من  راأبت:   (2(

عب:  ْعَب« وال�صِّ عث«. ويف اأخبار جمموعة، واحللة، والعقد، واملغرب، والوايف والفوات: »ال�صِّ الفريد: »َراأَبت ال�صَّ

دع يف ال�صيء. وراأب ال�صيء: اأ�صلحه. ولأم اجلرح وال�صدع: اإذا  ْعَب: ال�صّ ْعَب« وال�صَّ احلي العظيم. ويف النفح: »ال�صَّ

عث: انت�صار الأمر؛ وهو اأقرب للمراد يف البيت.  �صدده فالتاأم. وال�صَّ

)3) يف الأخبار، واحللة، والعقد، والنفح، واملغرب، والفوات: »اليوم ثغره«. ويف الوايف: »منت�صي«. ويف اأخبار جمموعة: 

«. ون�صا �صيفه: جّرده من غمده. والثغرة: مو�صع املخافة من فروج البلدان. 
َّ
»ُم�ْصَتْن�صي

)4) يف العقد: »اأر�ص«. ويف الوايف، والفوات: »منثور الهبيد«. والقحف: اجلمجمة اأو ما انك�رض منها، واملراد هنا فلقة 

احلنظل. وو�رضيان الهبيد: احلنظل. 

)5) يف النفح، والوايف، واملغرب: »تنبيك«. ويف اأخبار جمموعة، واحللة، واملغرب، والفوات: »يف قراعهم«.

ويف الأخبار، واحللة، والوايف، والفوات: »وقدمًا كنت«.   

احللة:  ويف  »جزوعًا«.  جمموعة:  اأخبار  ويف  »�رضاعًا«.  املغرب:  ويف  »حذاراً«.  احللة:  ويف  »واأين«.  الأخبار:  يف   (6(

»فل�صت اأخا َحْيد«. ويف املغرب: »فما كنت ذا َحْيد«. ويف الأخبار: »من املوت«. وقرن ال�صاعر جواب اإذا بالفاء 

الرابطة وهو اأمر ممتنع. 
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ِذَماَرُهْم وانْتََهْكُت  ِذَمــاري  َحَمْيُت  اِرَعا)1))-  �سَ َخــْزيـَـاَن  َظــلَّ  يَُحامي  ل  ــْن  وَم

ــا ــنَ ُحــُروِب ــَجــاَل  �ــسِ تَ�َساَقْينَا  ـــا  َّ ومَل ــا)2))-  ــَع ــاِق نَ ـــوِت  َ امل ِمـــَن  ــّمــاً  �ــسُ �َسَقْيتُُهُم 

هْم اَع َقْر�سِ اأَن وفَّْيتُُهْم �سَ ــا)3))- وَهْل ِزْدُت  ــاِرَع ــ�ــسَ َرْت وَم ــــدِّ َفـــواَفـــْوا َمــنـَـايــا ُق

تََرْكتَُها َقــْد  ــنــي  اإنَّ ـــالِدي  ِب ــاَك  ــَه َف ــا)))9-  ــاِزَع ــنَ ُم َعلْيها  ـــــُرْك  اأَتْ ومل  ِمــَهــاداً 

-4-

:
(5(

]اخلفيف[ويف البيان املغرب)80:2)
َمْ��ل��وك��ا ُح���بِّ���ِه  َف�����ْرِط  ِم����ْن  َظ����لَّ  ــا1-  ــَك ــي ــِل َم َذاَك  ـــَل  ـــْب َق كــــان  ولَــــَقــــْد 

ُظْلماً ِزيـْـَد  الَهَوى  �َسَكا  اأَْو  بََكى  اإْن  ــا)))2-  ــك ــْي ــسِ ــاً َو� ــام ــم َوِبــــَعــــاداً يُــــْدِن ِح

ــبّــاً �ــسَ  ِ ــرصْ ــ� ــَق ال ــــــاآِذُر  َج تَـــَرَكـــْتـــُه  ــا)))3-  ــَك ــِريْ تَ ــِعــْيــِد  الــ�ــسَّ على  ــتـَـَهــامــاً  ُمــ�ــسْ

ــاًل َفــــْوَق تُـــْرٍب ــاِث ـــدَّ َم ــُل اخَل ــْجــَع ـــا))))- يَ ـــَك ــي احَلـــِريْـــَر اأَِريْ َوْهـــَو ل يَــْرتََــ�ــسِ

)1) يف احللة: »فانتهكت«. ويف املغرب: »فا�صتبحت«. ويف اأخبار جمموعة: »فانتهبت«. والّذمار: ما وراء الرجل، مما 

يحق عليه اأن يحميه. 

)2) يف احللة واملغرب وامل�صالك: »�صجاًل«. وامل�صاجلة: املفاخرة، وهي يف احلرب اأن ُيِدلَّ املرء على خ�صمه مّرة، وُيَدلُّ 

عليه يف الأخرى. 

)3) يف احللة: »فالقوا«. ويف النفح: »اإذ وفّيتهم«. 

)4) يف النفح: »فهذي«. ويف امل�صالك، والوايف، والفوات: »فهاك �صالحي« ول ي�صلح مع متام البيت. 

التخريج )3):   

اأمية يف  اأمية يف الأندل�ص 49. و�صعر بني  )1-9)  اأخبار جمموعة 120. والبيان املغرب 71/2. وامل�صالك 314/24. وبنو   

الأندل�ص 286.

)1-8) العقد الفريد 492/4. واحللة ال�صرياء 47/1. واملغرب 44/1.  

)1- 4، 8-9) الوايف بالوفيات 119/13. وفوات الوفيات 393/1.  

)1، 2، 4، 8، 9) نفح الطيب 330/1.   

)5) قال ابن عذاري: »ومن مليح قوله فيهن رحمه اهلل الأبيات« البيان املغرب 80: 2. 

)6) يف اأخبار جمموعة: »ببعاد اأدنى«.

ب: العا�صق املتيم. والرتيك: املرتوك. )7) اجلاآذر: جمع جوؤذر وهو ولد البقرة الوح�صية، وعنى بقوله جواري الق�رض. وال�صَّ

)8) يف اأخبار جمموعة واحللة: »وا�صعًا«. ويف ديوان ال�صبابة: »خا�صعًا«. ويف اأخبار جمموعة، واحللة،  =
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للُحْر ــُل  ــَذلُّ ــتَّ ال ــُن  يَــْحــ�ــسُ ــذا  ــَك َه مَمـْــُلـــوَكـــا)1))-  الـــَهـــَوى  يِف  ــــاَن  َك اإذا  ِر 

-5-

:
(2(

]الطويل[يف احللة ال�صرياء )49:1)
الأُْذِن اإىل  �ْسَهى  اأَ الِبْي�ِس  لْيِل  �سَ ِغنَاُء  ْدِن)3)1-  والرَّ واللَّْهِو  الأَْوتـَـاِر  يف  اللَّْحِن  ِمَن 

والَقنَا الأَ�ِسنَِّة  ُزْرُق  اْختََلَفْت  اإذا  ــْعــِن2-  ـــَن الــطَّ ــَن ِم ــْع ــِل ــطَّ ـــــَك ُنُــومــاً يَ اأََرتْ

َجى ُف الدُّ اري وتَْنَك�سِ الأَْمـــِن3- بها يَْهتَدي ال�سَّ ــَن  ِم ِلبَا�ساً  نْــيـَـا  الــدُّ وتَ�ْستَ�ْسِعُر 

ُمْهَجتي تُْخِطىُء  املَوِت  ِغَماَر  �َسَقْقُت   -((((
اُلْنِ َذوي  ابَْت  اأَ�سَ َقْبلي  َردًى  �ِسَهاُم 

يَُكْن لـَْم  َهائِر  الظَّ ــُح  ِريْ لََفَحْت  اإذا  ــْدِن))))-  ــلَّ ال الَقنَا  يَفِء  َغــْرَ  فيها  ِلــَفــاِعــَي 

ُمْقِدٌم الَفرِّ  �سوى  ناً  ِح�سْ يَِجْد  ملْ  واإِْن  ِن)-  ِح�سْ ِمْن  ْمِح  والرُّ يِف  ال�سَّ َغــْرَ  فَماَل 

َفاْرتََوْت يَْهَماَء  َفْوِق  ِمْن  ِبهم  َقَذْفُت  ْهِل واحَلْزِن))))-  لَُه الأَْر�ُس وا�ْستَوىل على ال�سَّ

َحائٍم ــْديــاَن  �ــسَ ــلَّ  َك ي  ـــَروِّ يُ ف�َساَر  املـُــْزِن))))-  ِمــَن  َعــَزاٌل  ْت  �َسحَّ كما  و�َسحَّ 

=      وديوان ال�صبابة، واأعمال الأعالم: »للذي يجعل احلرير«.

)1) يف احللة: »التَّذلل يف احلّب«. ويف ديوان ال�صبابة، واأعمال الأعالم: »باحلـّر«. وجاء العرو�ص )مملوكا) م�صعثًا، وهو 

اأمر اأكرث ما يجوز يف �رضب البيت الأول. 

التخريج )4):  

)1-5) اأخبار جمموعة 122. واحللة ال�صرياء 49: 1. والبيان املغرب 80: 2. واأعمال الأعالم 17.  

وديوان ال�صبابة 69. وتزيني الأ�صواق 20. وبنو اأمية يف الأندل�ص 50. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 289.   

)2) قال ابن الأّبار متحدثًا عن وقعة الرب�ص: »وله اأي�صًا يف ذلك الأبيات« احللة ال�صرياء 49: 1.

)3) �صليل البي�ص: �صوت وقع ال�صيوف بع�صها على بع�ص.

)4) املهجة: الروح. 

)5) لعله اأخذ البيت من قول الّداخل ال�صابق:

ـــِق ـــرائ ـــط ال هــــواجــــر  الـــتـــظـــت  ـــد خــافــقاإذ  ـــن ـــي ظــــــّل ب ـــاع ـــف كــــــان ل

 . ٌ        واللدن: رمٌح َلْدٌن؛ اأي لنيِّ

)6) يف احللـة: »فاتروت« ول معنـى لـه. والَيْهمـاُء: الفالة التي ل ُيهتدى فيها الطريُق. واحَلْزُن: ما غُلَظ من الأر�ص.

حابة التي تنهمر باملاء.  دى: العط�ص. واحلائم: العط�صان. واملزنة العزال: هي ال�صَّ )7) ال�صَّ
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ــيـَـالِنــِه �ــسَ ـــْن  ِم لــلــتَّــيَّــاِر  ـــنَّ  َع واإْن   - الِعْهِن)1)9  َكُمْنتَِف�ِس  َحى  اأَ�سْ �َساِهٍق  ُذَرى 

بَْحُرَها َع  تََق�سَّ َحــْربــاً  ــِه  ِب ــاأُْت  ــنَ َه ــْدِن)2)10-  ــلــبُ ِل ُلُح  ي�سْ لْي�َس  ــاٍء  هــنَ ِبحْمِل 

-6-

:
(3(

] الب�صيط [يف البيان املغرب )79:2)
ُكْثبَاِن َفْوَق  َما�َسْت  البَاِن  ِمَن  ٌب  ُق�سْ ِهــْجــَران)))1-  ــَن  ــْع اأَْزَم ــْد  وَق َعنِّي  َن  اأَْعَر�سْ

الـ َعَلى  َفاْعتََزْمَن  ِبَحقِّي  نا�َسْدتُُهنَّ  ــان)))2-  ــيَ ــْم َه ِمــْنــهــنَّ  ــال  َخ حتَّى  ــراِن  ــْج ِه

َعِزمْيَتُُه َذلَّـــْت  ــْن  َم ُمــْلــَك  َمَلْكنَِني  َعــــاِن)))3-  ُمـــوثَـــٍق  ـــٍر  ـــسِ � اأَ ُذلَّ  لــلــُحــبِّ 

بـَـَدن من  وِح  ــرُّ ال ِبُْغتَ�سباِت  ل  َمــْن  و�ُسْلطان))))-  ِعــزِّي  الَهَوى  يف  ْبنني  َغ�سَ

} القارعة: 5. : عر�ص واعرت�ص. والعهن: ال�صوف، واأخذها من قوله تعاىل: { )1) عنَّ

َع بحرها: انك�صف.  )2) هناأت: طليته بالهناء، وهو الَقِطران. وَتَق�صَّ

التخريج )5):   

)1-10) احللة ال�صرياء 49: 1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 50. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 290.   

)3) قال ابن عذاري: »وكان احلكم ف�صيحًا بليغًا �صاعراً جميداً. فمن �صعره رحمه اهلل يتغزل: وذلك اأنه كان له خم�ص جوار 

اإىل الدخول عليهن، فاأبني عليه، واأعر�صن عنه، وكان ل ي�صرب  اأمره، فذهب يومًا  قد ا�صتخل�صهن لنف�صه، ومّلكهنَّ 

عنهن، فقال: الأبيات« البيان املغرب 79: 2. 

)4) يف الأخبار، واحللة، والإحاطة، والوايف، والنفح: »ولَّني«. واملي�ص: التبخرت واخليالء.

البيان:  ويف  ياين«.  »ِع�صْ واحللة:  الأخبار  ويف  »ملّا«.  الأخبار:  ويف  »الـع�صيان«.  والإحاطة:  واحللة،  الأخبار،  يف   (5(

»هيماين«. وهو حتريف ل ي�صتقيم به املعنى. والهميان: كي�ص النقود. 

)6) يف الأخبار: »عزائمه«. ويف الفوات: »ملكنني ملكًا ذلت عزائمه«. 

)7) يف النفح: »مبقت�صبات«. ويف �صائر امل�صادر: »يغ�صبنني«. 

التخريج )6):   

)1-4)  اأخبار جمموعة 121. واحللة ال�صرياء 50: 1. والبيان املغرب 79: 2. والإحاطة 1/481. وبنو اأمية يف الأندل�ص 51.   

و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 292.

)1، 3، 4) الوايف بالوفيات13/18. وفوات الوفيات 1/393.  

)1، 4) نفح الطيب 330: 1.   
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)ـ عبد اهلل بن عبد الرحمن )البلن�سي))1)

)... ـ )20هـ)

 بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 
(2(

هو عبد اهلل بن عبد الرحمن بن معاوية

له والده عبد الرحمن حني وفاته باإعطاء اخلامت والأمر ملن ي�صبق من اأخويه؛ ه�صام  وكَّ

اأنَّ نف�صه طمحت اإىل الإمارة بعد  و�صليمان، وقد وفى بعهده واأعطى الأمر له�صام، غري 

، ثمَّ عاود اإىل املوادعة، ومل يلبث اأن خرج على ابن اأخيه احلكم 
(3(

ة ونازع اأخاه الأمر مدَّ

، وملا توىلَّ عبد الرحمن الأو�صط خرج 
(4(

اإىل ال�صلح واملعاهدة ، فانتهى به الأمر 
ّ
الرب�صي

�صنة  وفاته  وكانت  طريفة،  ق�صة  يف  اأنفه  حتف  فمات  �صيء،  الأمر  من  له  يتم  ومل  عليه، 

.
(5(

208هـ

اأعقب من الولد عبيد اهلل، وكان من ذوي امل�صورة وكبار القواد زمن احلكم، ثم قاد 

.
(6(

ال�صوائف لعبد الرحمن بن احلكم، فعرف ب�صاحب ال�صوائف

�سعره:

مل اأقف على �صيء من �صعره. وقد اأورده ابن الأبَّار يف باب من مل يعرث على اأ�صعارهم.

ترجم له: املغرب 39/1، واحلّلة ال�صرياء 363/2، وتاريخ ابن خلدون 159/4، والكامل 289/5، 335، 528، ونهاية الأرب    (1(

352/23. والبلن�صي: لقب عرف به ن�صبة اإىل مدينة بلن�صية.

)2) احلّلة ال�صرياء 363/2. وتتمة الن�صب يف ترجمة اأبيه. 

)3) انظر البيان املغرب 61/2 وما بعد، وتاريخ ابن خلدون 159/4.

)4) البيان املغرب 70/2. 

اأن  اأن يوؤّمنوا على دعائه؛ فدعا اهلل  باأتباعه، واأمرهم  اأنه �صّلى اجلمعة  )5) املغرب 47/1، واحلّلة ال�صرياء 364/2. وفيهما: 

ين�رض �صاحب احلق منهما، فلّما اأكمل الدعاء اأ�صابته الريح الباردة، و�صقط على الأر�ص مفلوجًا، فتفرق جمعه وطلب 

العفو.

)6) احلّلة ال�صرياء 364/2.
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)ـ َحِبْيُب بُن الَوليد

)... ـ بعد 220)

هو حبيب بن الوليد بن حبيب بن عبد امللك بن عمر بن الوليد بن عبد امللك بن مروان 

.
(2(

ون ، من اأهل قرطبة، ُيكنى اأبا �صليمان، ويلقَّب بدحُّ
(1(

ابن احلكم

وعلمائهم  بالأندل�ص  مروان  بني  �رضاة  من  »وكان  فقال:  ال�صاعر،  عبادة  عليه  اأثنى 

.
(3(

واأدبائهم... فقيهًا فا�صاَل اأديبًا �صاعراً حم�صنًا «

. وذاك حني 
(4(

وروى املّقري له حادثة طريفة مع الّرخجي عامل املعت�صم على دم�صق

الّنا�ص  ن�رضه، وتكاثر  اإىل  بعلم كثري، فذهب  منه  ثّم عاد  امل�رضق حاجاًّ،  اإىل  رحل حبيب 

 .
(5(

عليه، فكره ذلك الأمري عبد الرحمن، واأو�صى اإليه برتك التحلق

، وهذا اأمر ُيعوزه الّدقة، فوفاته ُترّجح على 
(6(

ة ذكر ابن الأبَّار اأّنه تويف بعد املئتني مبدَّ

ـ  املعت�صم)218  زمن  دم�صق يف  وايل   
(7(

الّرخجي مع  وذلك خلربه  220هـ،  بعد  تقدير  اأقل 

225 هـ)، ولرحلة دّحون للحج التي يبدو اأنها اأخذت وقتًا طوياًل، ثّم عودته اإىل الأندل�ص 

وحتلقه فيها، كل ذلك يدعو اإىل الّذهاب اإىل اأّن وفاته جاءت بعد �صنة 220هـ. وكان دّحون 

اخل، ويف حياة جّده حبيب بن عبد امللك، الذي  حمن الدَّ قد ولد يف زمان الأمري عبد الرَّ

.
(8(

كفله بعد موت اأبيه

)1) تكملة ال�صلة 277/1، واملقتب�ص )مكي) 94، ونفح الطيب 251/3.

)2) لقب غلب عليه، ول نعلم �صببه، وذكر ابن حزم اأّنه )زّحون) وهو ت�صحيف. انظر جمهرة اأن�صاب العرب 90.

)3) نقل ابن حّيان قوله يف املقتب�ص )مكي) 94.

)4) اأ�صابت دم�صق جماعٌة، فاأمر واليها باإخراج الغرباء عنها، فلم يربح حبيب مكانه فيها، وحني �صاأله اأمري البلد عن �صبب 

ع�صيانه اأمره؛ اأجابه باأنَّ النداء هو من حب�صه، ثمَّ انت�صب له، فقال: اأنت اأحق بالإقامة فيها مّنا. انظر الق�صة يف نفح 

لة 224/1، واملقتب�ص )مكي) 95. الطيب 250/3، وانظر تكملة ال�صّ

)5) املقتب�ص )مكي) 94، وعنه نقل تكملة ال�صلة 277/1، ونفح الطيب 250/3.

لة 277/1.  )6) تكملة ال�صّ

)7) مل اأجد له ذكراً بني ولة دم�صق!

)8) هو جّد احلبيبني وقد �صبقت ترجمته، وانظر املقتب�ص، )مكي) 94.
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وكانا   ،
(2(

دّحون بابن  املعروف  ه�صام  بن  و�صعيد   ،
(1(

حبيب بن  ب�رض  ولده  ومن 

�صاعرين.

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره ثالثة اأبيات يف قطعة واحدة هي يف الغزل. 

-1-

]الكامل[يف النفح )3: 251):
ُكلََّما َقْلبَُك،  يْــَن  واأَ ــُذْوُل:  ــَع ال ــاَل  َق َا؟1-  ــحــرِّ ــتَ ُم يَــــَزْل  مَلْ  اْهـــِتـــَداَءْك  ُرْمــــُت 

َخاِئٍن ُل  اأَوَّ َفالَقْلُب  اتَّــِئــْد،  ُقْلُت:  ا2-  َ ـــــُت تَـــغـــرَّ ـــــِويْ َ َمـــــْن َه ــــرَّ ــــغ ـــا تَ َـّ مل

ُجْملًة عنِّي  ــْ�ُ  الــ�ــسَّ ــاَن  ــبَ َف ونـَـــاأَى  ــَرى3-  تَ َكــَمــا  ــَزاِء  ــَع ال َم�ْسُلوَب  وبـَـقــْيــُت 

)1) انظر ترجمته �ص 334. 

)2) انظر ترجمته �ص 548. 

التخريج )1):  

)1-3) نفح الطيب 251/3. وبنو اأمية يف الأندل�ص 52. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 350.   
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9ـ يَْعقوُب بُن احَلَكم

ـاُن بُن احَلكم 10ـ اأبَـّ

)... ـ قبل )33هـ)

 بن عبد الرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان 
(1(

هما ابنا احلكم بن ه�صام

بن احلكم. 

اأ�صار اإليهما ابن حزم عند ذكره اأولد احلكم بقوله: »ومنهم يعقوب بن احلكم، وكان 

. ومل يذكر اأولد احلكم هوؤلء غريه.
(2(

�صاعراً، وكذلك اأبان وب�رض، وقد انقر�صوا«

ا زمنهما فقد عا�صا يف كنف والدهما احلكم، والغالب اأنهما اأدركا خالفة اأخيهما  واأمَّ

عبد الرحمن بن احلكم، ومل يتجاوزاها. 

�سعرهما:

مل ي�صل اإلينا من �صعرهما �صيء.

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 99. وتتّمة الن�صب تاريخ علماء الأندل�ص 472/1. 

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 99. 
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11ـ عبد الّرحمن بن احلكم)1)

)))1 ـ )23 هـ)

هو عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك 

 .
(3(

ه اأم ولد ا�صمها حالوة ، ُيكنى اأبا املطرِّف، واأمُّ
(2(

ابن مروان بن احلكم

 ،
جواداً)5) حليمًا  وكان   ،

(4(
�صنة ثالثون  وله  206هـ،  �صنة  احلكم  اأبيه  بعد  الإمارة  ويل 

.
(6(

وكانت اأيَّامه وادعة مل يخرج عليه اأحد

اأّما علمه واأدبه فقد حاز ثناًء عظيمًا، فذكر ابن حّيان: »كان الأمري عبد الّرحمن مقدم 

 البيان املنثور واملنظوم، 
ّ
الطبقة يف البالغة، مطبوعًا يف الكتابة، مقتدراً على ما حاول من �صني

. ويف 
(7(

الوجيز والقري�ص احل�صن« التوقيع  له  موؤثرٍا ملن يح�صنها، مقربًا بو�صيلتها، وكان 

.
(8(

احلّلة ال�صرياء: »وكان ف�صيحًا مفّوها �صاعراً«

�صنة  ولدته  كانت  اإذ  �صنة،  و�صّتون  اثنتان  وله  238هـ،  �صنة  الّرحمن  عبد  الأمري  مات 

.
(10(

، ودامت خالفته اإحدى وثالثني �صنة وثالثة اأ�صهر و�صّتة اأيّام
(9(

176هـ

اأكحـــل،  اأعــني  اأقنـــى،  اأ�صـــمر،  طويــل،  و�صــفتــه:   .
كثــرياً)11) نفــراً  واأعقــب 

ال�صرياء  واحلّلة   ،80/2 املغرب  والبيان   ،35/1 امللتم�ص  وبغية   ،39/1 املقتب�ص  وجذوة   ،17 )مكي)  املقتب�ص  له:  ترجم    (1(

ابن  وتاريخ   ،260/8 الّنبالء  اأعالم  و�صري   ،14/18 بالوفيات  والوايف   ،18 الأعالم  واأعمال   ،67 البداية  وبدائع   ،113/1

خلدون 167/4، والكامل 527/5، ونهاية الأرب 375/23.

)2) املقتب�ص، مكي 17.

)3) جذوة املقتب�ص 39/1، وبغية امللتم�ص 35/1، والبيان املغرب 80/2.

)4) وهم ابن عذاري يف عمره وقتها، فقال: »وهو ابن ثالث وع�رضين �صنة«. البيان املغرب 80/2.

)5) اأخبار جمموعة 122.

)6) املغرب 46/1، ويف الوايف بالوفيات 141/8 »وكان يقال لأيّامه اأيّام العرو�ص«.

)7) املقتب�ص )مكي) 89، وذكر بع�صًا من توقيعاته. 

)8) احلّلة ال�صرياء 113/1.

)9) املقتب�ص )مكي) 17، والبيان املغرب 90/2. ويف اأعمال الأعالم 20: »تويف �صنة 233« وهو خطاأ وا�صح.

)10) املقتب�ص )مكي) 17، واملغرب 45/1، والبيان املغرب 90/2. 

د ابن حّيان اأ�صماء اأربعني ولداً يف  )11) ذكر ابن حزم: »كان له خم�صون ذكراً وخم�صون اأنثى« ر�صائل ابن حزم 78/2. وعدَّ

املقتب�ص )مكي) 23. ويف البيان املغرب : »بنوه الذكور: خم�صة واأربعون وبناته اثنتان واأربعون«. البيان املغرب 80/2.
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.
(1(

عظيــم اللحيـــة

�سعره: 

اإلينــا مــن �صــعره اأربعــون بيتًا يف اإحدى ع�رضة قطعة، اأربع منها يف الغزل،  و�صــل 

ومثلها يف م�صامراته مع ابن ال�صمر والغزال، واثنتان يف احلكمة، والأخرية يف اأحد مواليه. 

-1-

:
(2(

]املتقارب[يف احللة ال�صرياء )114:1)
احَلِبْيبَا َفَقْدُت  ُمــْذ  الَهَوى  َفَقْدُت   - نَــحــيــبَــا1  اإلَّ  ـــَل  ـــْي ـــلَّ ال ــــُع  ــــَط ْق اأَ ـــا  ـــَم َف

الــنَّــَهــا ــْمــ�ــُس  �ــسَ ِل  ــــَدْت  بَ ـــــا  واإِمَّ  - َطــــُروبَــــا)3)2  ـــي  ـــن ـــَرتْ َذكَّ ـــًة  ـــَع ـــاِل َط ِر 

َوْجــِهــهــا اإىل  ــي  ــوِق �ــسَ ُطــــوَل  فــيــا   - ـــا3  ـــدوبَ ــــداً اأَْوَرثَـــــتـــــَهـــــا نُ ــــِب ـــــا َك ويَ

ُمْقلِتيَّ يف  ــِق  ــْل اخَل ــَن  ــس ــ� اأَْح ويَـــا   - ــبَــا)  ــْي نَــ�ــسِ ـــــــوؤَاِدي  ُف واأَْوَفــــــَرُهــــــْم يف 

ـــَزا َ امل بُــْعــُد  ـــــِك  ُدونَ َحــــاَل  لَــِئــْن  َقــريــبَــا) -  ــنــي  ِم ُكــْنــِت  اأَْن  بَــْعــِد  ـــْن  ِم ِر 

نَى ال�سَّ ِج�ْسمي  وُق  ال�سَّ اأَْورَث  لََقْد   - لـَـهــيــبـَـا)  ِمـــنِّـــي  الــَقــلــِب  َم يف  واأَ�ــــــــرصْ

الــِعــَدا ــــــَزاُر  َم ـــَك  ـــْن َع َعــــــَداِنَ   - ــا))))  ــبَ ــي ــِه ــاً َم ــام ــَه ـــِهـــْم لُ ـــْي وَقـــــْودي اإِل

�َسْب�َسٍب ــن  ِم ــُت  ــْي تَــَخــطَّ َكـــاأيِّـــْن   - ــــــا))))  ُدُروبَ ُدُروٍب  بــعــد  ــــــاْوزُت  وَج

)1) البيان املغرب 80/2، الكامل 143/6. وانظر نهاية الأرب 375/23. والأقنى: رجل حمدودب الأنف. والأعني: وا�صع 

العني. والأكحل: بنيِّ الكحل؛ وهو الذي يعلو جفون عينيه �صواد مثل الكحل، من غري اكتحال. 

)2) قال ابن الأّبار: »وهو القائل مت�صوقًا ومفتخراً: الأبيات« احللة ال�صرياء 1/114.

)3) يف النفح واملغرب: »اإذا ما بدت«. وطروب: جاريته واأم ولده عبد اهلل، متلكت قلبه، وبقيت اأثرية عنده برغم حماولتها 

ن ولدها من اعتالء احُلكم.  قتله بال�صّم؛ لتمكِّ

)4) يف احللة: »لهامًا لهيبا«، واأثبت ال�صواب من املغرب. يف النفح: »�صهامًا م�صيبًا« ولعّلها حتريف من لهامًا. واللهام: 

اجلي�ص العظيم.

)5) يف النفح: »فكم قد تخطيت..... ولقيت بعد دروب«. ويف البيان: »وكم قد تع�صفت من �صب�صب«. ويف اأعمال 

الأعالم: »فكم تع�صفت عن �صب�صب ولقيت بعد دوؤوب دوؤوبا«. وال�صب�صب: املفازة. 
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ــْرِ ــِج ــَه ال ـــرَّ  َح ــَي  ــه ــَوج ِب ـــــي  اأُلِق  - يَــذوبَــا)1)9  اأَْن  ــى  احَلــ�ــسَ ــُه  ــْن ِم ـــاَد  َك اإذا 

ـــ لـَـِبــ�ــسْ ــى  حــتَّ ــَع  ــْق ــنَّ ال ِرُع  واأدَّ �ُسحوبَا)2)10-  َوجهي  ِة  نُــ�ــرصْ بَعِد  ِمــن  ُت 

ــــه الإِل ثـَـــــواَب  ــــــَذاِك  ِب ــــــُد  اأُري ــا11-  ــبَ ــي ــِث ـــِه ُم ـــي ـــغ ـــت َوَمـــــــْن َغــــــــْرُُه اأَبْ

َغــالــٍب ــاَمــْنِ مــن  الــِهــ�ــسَ ـــُن  ابْ اأنـــا  ـــا)3)12-  ـــُروبَ ـــي ُح ـــِف ـــبُّ ُحـــروبـــاً واأُْط اأَ�ـــسُ

ــَدى ــُه ال ــــَن  ِديْ اهللُ  اَرَك  ادَّ ــي  ب ليبَا)))13-  ال�سَّ ــْمــُت  ــَطــَل وا�ــسْ ــُه  ــتُ ــْي فــاأْحــيَ

َجْحَفٍل يف  ِْك  الــ�ــرصِّ اإىل  �َسَمْوُت  ــا))))1-  ــوبَ ــُه ــسُّ ــ� ـــــزوَن بـــِه وال ـــــالأُْت احُل َم

-2-

]الكامل[يف نفح الطيب )1: 335):
ــــٍر اأْوُجـــــٌه لأواِم ــسُ  ــاَر� ــَع تُ ــْد  ــَق ــَهــا1- ول ــَواِب ــَو �ــسَ ــْح ــُق نَ ــي ــوِف ــتَّ ــوُدهــا ال ــُق ــي َف

ِبتََجاِرٍب النَُّهى  يَْحِو  اإن  ْيُخ  وال�سَّ �َسبَابها)))2-  ِعــْنــَد  ــَقــوِم  ال َراأْي  َف�َسبَاُب 

-3-

)1) يف النفح واملغرب: »�صموم الهجري«. ويف البيان واأعمال الأعالم: »�صموم الهجري وقد كاد..«.

)2) النقع: الغبار.

)3) يف النفح: »ابن امليامني«. ولعّله ق�صد باله�صامني؛ ه�صام بن عبد امللك، وه�صام الر�صا. وغالب بن فهر اأحد اأجداد 

املروانيني.

)4) يف النفح: »تدارك بي... واأمت ال�صليبا«. ويف البيان: »وبي اّدَرك«. وال�صِطالم: ال�صتئ�صاُل.

)5) يف النفح: »و�رضت اإىل ال�رضك«. واجَلْحَفُل: اجلي�ُص. 

التخريج )1):  

)1-14) احللة ال�صرياء 1/114. وبنو اأمية يف الأندل�ص 53. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 294.  

)2. 7. 9) املغرب 47: 1.  

بْت الأبيات اإىل عبد اهلل بن ال�صمر. )7، 8، 9، 10، 12-14) البيان املغرب 2/86. وُن�صِ  

)7-9، 12، 10، 14) اأعمال الأعالم 19. ون�صبت الأبيات اإىل عبد اهلل بن ال�صمر.  

)2، 12، 7-9، 13، 14) نفح الطيب 1/336.   

)6) النهى: جمع ُنهية، وهي العقول. 

التخريج )2):   

)1-2) اأعمال الأعالم 19، والنفح 1/335. وبنو اأمية يف الأندل�ص 57. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 297.   
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:
(1(

]الطويل[ويف البيان املغرب )92:2)
ْعِر ْمِر َعفَّى على ال�سِّ َك يَا بَن ال�سَّ والِفْكِر)2)1- َقِريْ�سُ ْهن  والذِّ الأْوهــاِم  َعْن  وَجــلَّ 

ب�سْحِرها دَّى  اأَ الأْذُن  �َساَفَهْتُه  اإذا  ْحِر)3)2-  ال�سِّ عن  فَجلَّ  اإِبداعاً  الَقْلِب  اإىل 

بـَـَرا ما  ُكــلِّ  من  ْحَمُن  الرَّ ــراأَ  بَ وهــل  ـــِر!)))3-  ـــْك ــٍة ِب ــَم ــعَّ ــنَ ـــْنٍ ِمـــْن ُم ـــَع ـــــرَّ ِل اأََق

َها ِبَخدِّ اليَا�َسِمِن  َفــْوَق  ــَوْرَد  ال تََرى  ْهــِر))))-  بــالــزَّ ــُم  املـُـنـَـعَّ ــسُ  ْو� ــرَّ ال َق  ُفـــوِّ َكَما 

ونَاِظري َقْلِبي  ُملِّْكُت  اأَنَّــِنــي  َفَلْو  والــنَّــْحــِر)-  ــِد  ــي اِل على  ِفيها  نََظْمتُهما 

-4-

ت عنه يومًا، واأبدت هجرانه فاأر�صل فيها،  ى طروب، وكان لها دنفًا، ف�صدَّ )1) قال ابن عذاري: »وكانت له جارية ت�صمَّ

لها، وا�صتعطافًا  ا�صرت�صاء  الدراهم  اململوؤة من  الباب باخلرائط  ببنيان  فاأمر  بيتًا،  نف�صها  فامتنعت عليه، واأغلقت على 

لو�صلها، فلما فتحت الباب ت�صاقطت اخلرائط من كل جانب، فاأخذتها، فاألفت فيها نحواً من ع�رضين األفًا، واأمر لها 

بعقد قيمته ع�رضة اآلف دينار، فجعل بع�ص من ح�رض من وزرائه ُيعظم ذلك. فقال له الأمري عبد الرحمن: ويحك ! اإن 

لب�صه اأنف�ص فيه َخَطراً، واأرفع قدراً ! ولئن راق من هذه احل�صباء منظرها، ور�صف يف النف�ص جوهرها، فلقد براأ اهلل 

من خلقه جوهراً يغ�صى الأب�صار، ويذهب الألباب، وهل على وجه الأر�ص من زبرجدها و�رضيف جوهرها اأقر لعني، 

واأجمع لزين؛ من وجه اأكمل اهلل فيه احل�صن ون�رضته، واألقى عليه اجلمال بهجته؟ ثم قال لعبد اهلل بن ال�صمر ال�صاعر 

وكان حا�رضاً: هل يح�رضك �صيء يف هذا املعنى؟ فاأن�صده:

ــْذِر ــسَّ ــ� وال الــيــواقــيــت  ح�سباء  ــرن  ــق ــْدِراأت ــبَ وال م�س  ال�سَّ �َسنَا  عــن  يتعاىل  بــن 

خلقه اهلل  يـــُد  ِقـــْدمـــاً  بـــرت  قـــد  ــ�يبـــن  ي ـــــــداً  اأب ــه  ــل ــب ق ــاً  ــئ ــي ــس � ـــك  ي ومل 

اهلل جــوهــراً  �ــســنــعــة  مـــن  بـــه  ـــرم  ـــاأك ــحــِرف ــب ــــ�ِّ وال ــر ال ــوه ــه ج ــاءل عــن ــس ــ� ت

فاأعجبت الأمري الأبيات وطرب لها طربًا �صديداً، واأن�صد الأمري مرجتاًل: الأبيات« البيان املغرب 92/2.  

وانظر خربه مع طروب النفح 1/336.   

: ارتفع وعال. )2) يف احللة: »واأ�رضق بالإي�صاح يف الوهم والفكر«، ويف الأخبار: »الفهم والفكر«. وجلَّ

)3) يف احللة: »اإذا جال يف �صمٍع يوؤّدي ب�صحره«، ويف الأخبار: »ب�صحره«. ويف احللة: »يجلُّ عن«.

)4) يف البيان: »ما براأ«، وما اأثبتُّه من �صائر امل�صادر. 

َق الّرو�ُص املنّوُر«، ويف الأخبار: »املنور بالّزهوِر«. ول ي�صتقيم وزنًا.  )5) يف احللة: »َفوَّ

التخريج )3):   

)1- 5) اأخبار جمموعة 124. والبيان املغرب 2/92. وبنو اأمية يف الأندل�ص 55. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 298.   

)1-4) احلّلة ال�صرياء 1/117. واملغرب 50: 1.  

)3ـ 5) الوايف بالوفيات 140/18.  
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:
(1(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )150:5)
ــاري الــ�ــسَّ ُقـــْرُطـــبـَــَة  ـــْن  ِم ــَك  ــاَق ــس � اري)2)1-  الـــــــدَّ ـــِه  ب ـــــْدِر  يَ مل  الـــلَّـــْيـــِل  يف 

-5-

:
(3(

]جمزوء الكامل[يف املطرب )137)
وَكـــْيــــ بَـــــــــْدٍر  اإىل  ـــــْر  ـــــُظ انْ ـــــَذاْر)))1-  ـــــِع ال ــِه  ــت ــَح ــْف ــسَ ــ� ِب ـــــَدا  بَ َف 

ـــَمـــــــا الـــتَّ بَـــــــــْدُر  فـــــَكـــــاأنَّـــــُه  اْر)))2-  ـــــرصِّ ـــــ� ال ـــــــَرُف  َط ـــــِه  ِب ــــــَدا  بَ ِم 

)1) قال املّقري: »ويف املقتب�ص يف تاريخ الأندل�ص: اأن الأمري عبد الرحمن خرج يف بع�ص اأ�صفاره، فطرقه خيال جاريته 

طروب اأم ولده عبد اهلل، وكانت اأعظم حظاياه عنده، واأرفعهن لديه، ل يزال كلفًا هائمًا بحبها، فانتبه وهو يقول: 

البيت. ثم اأنبه عبد اهلل بن ال�صمر ندميه، فا�صتجازه كمال البيت، فقال: 

جــــى الــــدُّ ظــــــالم  يف  ـــا  ـــيّ ـــح ف ــــــــٍر �ــــســــاِر«زار  اأحــــبــــب بــــه مــــن زائ

نفح الطيب 150/5.  

)2) يف املغرب: »بالليل«، ويف بيت ابن ال�صمر: »اأهاًل به من زائر زاري«. ويف طبقات الزبيدي: »به داِر«. 

التخريج )4):   

)1) طبقات النحويني واللغويني 258.  

واإنباه الرواة 2/75. ون�صب البيت لبن ال�صمر وجوابه لعبد الرحمن بن احلكم:   

جــــى الــــدُّ ظــــــالم  يف  ـــا  ـــيّ ـــح ف ـــــــــٍر �ـــســـاِرزار  ـــــه مـــــن زائ ـــــب ب اأحـــــب

وهذا وهم؛ لأن القفطي ياأخذ عن الزبيدي.  

اأمية يف  بني  و�صعر   .56 الأندل�ص  اأمية يف  وبنو   .5  :150 الطيب  ونفح  البدائه95.  وبدائع   .1  :47 املغرب  له يف  وهو   

الأندل�ص 300. 

)3) قال ابن دحية: »وكان عبد الّرحمن من اأهل العلم، مّت�صمًا بالكرم واحللم، قديراً على النرث والنظم. له يف غالم جميل 

كان له، ا�صمه بدر: البيتان«. املطرب 137. 

)4) عذار الرجل: �صعره النابت يف مو�صع العذار. 

ُّ الهالل.  ُّ فيها القمُر، وقيل: اآخر ال�صهر ليلة َي�ْصَت�رضِ اُر: الليلة التي َي�صَت�رضِ اُر وال�رضِّ )5) ال�رضَّ

التخريج )5):   

)1-2) املطرب 137. والبيتان لي�صا يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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-6-

:
(1(

]جمزوء الرمل[ويف املغرب )50:1)
ـــاٍح ـــب ـــِط ـــسْ ا� يف  ــــــــــَراُه  تَ ــــا  م ـــــَ�1ْ-  ـــــْن ـــــِر تُ ـــــْط ـــــَق وُعــــــــُقــــــــوُد ال

ــا ــتَ ــْخ يَ ْو�ـــــسِ  ـــــرَّ ال ـــُم  ـــْي ـــسِ ـــ� ونَ وَعـــــْنـــــَ�2ْ-  ــــٍك  ــــسْ ــــ� ِم َعـــــَلـــــى  ُل 

ـــقـــاً ـــْب �ـــسَ َحــــــــــاوَل  ــــا  ــــَم ــــلَّ ُك ــــُ�3ْ-  ــــْع يَ يْـــــَحـــــاِن  الـــــرَّ يف  ـــــَو  ـــــْه َف

ــــ وا�ـــسْ ِمـــْهـــَمـــالَـــًة  ــــْن  ــــُك تَ ل  ــــَذْر)-  ــــْع تُ الـــــبُـــــْطِء  يف  ــــَمــــا  َف ــــــْق  ِب

-7-

:
(2(

]املجتث[ويف احلّلة ال�صرياء )118:1)
ـــــا ـــــواَك ـــــَه ِب َقــــتَــــْلــــتَــــِنــــي  ـــــَواَكـــــا1-  ــــــــــا اأُِحـــــــــــــــبُّ �ـــــسِ وَم

ُجــــُفــــوٍن ـــِر  ـــْح ـــسِ ـــ� ِب ِل  َمــــــْن  ــــــا2-  ــــــاَك ــــــنَ ــــــْي تـُــــــــــــِديـُــــــــــــرُه َع

ــــا�ــــسٍ ــــيَ بَ يف  ــــــــَرٍة  ــــــــْم وُح ــــــــِه َوْجــــنَــــتــــاَكــــا3-  ــــى ِب ــــسَ ــــ� ــــْك تُ

ـــاًل ـــي ـــل َق ـــــلـــــيَّ  َع ــــــْف  ــــــِط اْع ـــــا)-  ـــــاَك ـــــسَ ـــــِر� واأَْحــــــــِيــــــــنــــــــي ِب

ــبــي وَحــ�ــسْ ــــُت  ــــْع ــــِن َق َفــــَقــــْد  ــــــــــا)-  َراآَك ــــــــْن  َم اأَرى  ـــــــــــــاأَْن  بَ

-8-

:
(3(

]الطويل[يف البيان املغرب )93:2)

)1) قال ابن �صعيد: »وذكر اأنَّه كتب اإىل ندميه ومنجمه عبد اهلل بن ال�ّصمر: الأبيات« املغرب50/1. 

التخريج )6):   

)1-4) املغرب 50: 1. والوايف بالوفيات 140/18. وبنو اأمية يف الأندل�ص 54. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 301.   

)2) قال ابن الأّبار: »وله اأي�صًا يف الن�صيب: الأبيات« احللة ال�صرياء 1/118. وبنو اأمية يف الأندل�ص 54. و�صعر بني اأمية يف 

الأندل�ص 301. 

التخريج )7):  

)1-5) احلّلة ال�صرياء 1/118. وبنو اأمية يف الأندل�ص 54. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 302.   

)3) قال ابن عذاري: »ومن قول الإمام عبد الرحمن رحمه اهلل ي�صف حال املعزول، فاأبدع: البيتان«. البيان املغرب 93/2.
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َعْقُلُه يَْرِجُع  الَعْزِل  بَْعَد  َــْرَء  امل اأََرى  يَْعِقُل1-  لـَـْيــ�ــَس  ــْلــطــاِنــِه  �ــسُ يف  ــان  ك ـــْد  وَق

َواِلياً ــاَن  َك ما  الــَوْجــِه  َجْهَم  َفتُْلِفيِه  ــَزُل2-  ــْع يُ ــَة  ــاَع ــسَ � َذاَك  ــُه  ــْن َع ــُل  ــُه ــسْ ــ� َويَ

-9-

:
(1(

]الكامل[ويف البيان املغرب )93:2)
ــِه وَجــَمــاِلــِه ــِن ــُحــ�ــسْ ــــاَء الــــَغــــَزاُل ب َج

-10-

:
(2(

]الب�صيط[يف اأخبار جمموعة )126)

التخريج )8):  

)1-2) البيان املغرب 2/93. وبنو اأمية يف الأندل�ص 54. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 302.   

)1) قال ابن عذاري: »ودخل عليه الغزال ال�صاعر يومًا، فقال الأمري: الق�صيم، فقال له الوزير: اأجز ما بداأ به الأمري. فقال 

الغزال: 

ـــِه ـــاِل ـــق ــــاً ِب ــــب ــــَداع ــــــــُر ُم ــِهقـــــال الأم ــاِل ــم ــِه وج ــِن ــس ــ� ــُح ــــَزاُل ِب ــــَغ َجـــــاَء ال

ــن امــــرٍئ اأَْربـَـــــى على ــال م ــم ـــن ال ــــِهاأي ــــواِل ـــن اأَح ــن م ــع ــب ــسّ ــ� ـــّدِد ال ـــَع ـــت ُم

وهي طويلة« البيان املغرب 93/2.   

التخريج )9):  

ال�صطر يف البيان املغرب 2/93. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 304. ول ذكر له يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   

)2) قال �صاحب الأخبار: »كان عبيد اهلل بن قرمان بن بدر، موله، من بع�ص ندمائه، قد خرج ُمّطِلعًا ل�صيعته، فح�رضت 

الأمري اأريحية �صار بها اإىل جمال�صة اأ�صحابه، وقد افت�صد ذلك اليوم، فكانوا عنده يف اأح�صن جمل�ص، ثم انقلبوا، وقد 

اإىل املئتني، على قدر معروف كل رجل منهم، فوقع اخلرب على عبيد اهلل بن قرمان،  و�صل كّل رجل من اخلم�صمئة 

فابتدر رجاء اأن يدرك ال�صلة التي نالت اأ�صحابه، فكتب اإليه: 

ــــِد ــــْج َ امل ُذَرى  َحـــــــلَّ  ـــاً  ـــك ـــل ـــام ْفـــــــِدي ـــــام والـــــــرِّ ـــــع ـــــالإن وَعــــــــــمَّ ب

ـــه دعـــــوة ـــت ـــع ـــم ـــس ـــــن اأ� ــــى مل ــــوب ــِدط لــلــَفــ�ــسْ ــــَك  ــــاع ــــم اإج يـــــوم  يف 

قــ�ــســفــه ــــن  م ــــوم  ــــي ال ذاك  ــــِدفــــظــــّل  ــــل اخُل جـــنـــة  يف  ـــاً  ـــوطـــن ـــت ـــس ـــ� م

ـــرصاً ـــا� ح اأرى  اأن  عــــــدان  ـــــد  ــــــَظ الــــــورى يـُــَكـــديوق ــى َتْ ــت جــــــّداً م

يــزل مل  عـــطـــاً  ـــادي  ـــف ـــاإ�ـــس ب ـــِدوامـــــِ  ـــع ـــبُ ــل اأهــــــل الــــقــــرب وال ــم ــس ــ� ي

ه من النوم. ثم عاود، فقال:    = فوقَّع اأ�صفل اأبياته: من اآثر الت�صجع؛ فلري�َص بحظِّ  
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وَمْروَما مَمْنُوعاً  ُكنت  اأْن  ــْرَو  َغ ل  النَّْوَما)1)1-  يُــوِرُث  َهْوباً  ــرَت  اآث ُكْنَت  اإذ 

ـــاًل اأََم ــوه  ــْف َع ــن  ِم ــــروؤٌ  ِام ــل  ــنَ يَ ومَلْ  َحــْيــُزوَمــا)2)2-  ــاِد  ــَه الإِْج على  يَ�ُسدَّ  حتَّى 

تَاأمُلُه ُكــْنــَت  مــا  �َسْبِينَا  مــن  فــَهــاَك  ــوميـَـا)3)3-  َتْ الـــِوْرِد  َرَجــاِء  ــْوَق  َف ُحْمَت  اإذ 

مما ن�سب له وهو لغره:

-1-

:
(4(

]الطويل[ويف املقتب�ص )34)

مــرومــا= ـــامـــولي  ي كــنــت  اإن  نـــت  نَـــْوَمـــال  ــي  ــن ــال ن مـــا  ــى  عــل طــمــعــُت  ول 

ـــوٍم ل اعــتــيــا�ــَس له ي ــان  ــرم يومااأ�ــســقــى حل ل  ــس  ــردو� ــف ال ــة  جــنّ ــن  م اأنَّ  ــو  ل

به اكتحلت  مــا  وجــهــا  منك  ــي  ــت مــتــومــاوروؤي مـــنـــه  ــا  ــع ــن ــس � تـــعـــرفـــت  اإل 

ــه ــل اآم ــك  ــن م ِوْرداً  ـــع  ـــن اأم ــف  ــكــي ــه حوماف ــوق ف رجــائــي  حــــاَم  ــْديــان  �ــسَ

فاأمر له بال�صلة، وكتب يف اأ�صفل اأبياته: الأبيات« اأخبار جمموعة 126.  

)1) يف احللة: »اإذ غبت عّنا وكان العرف مق�صومًا«. والهوب: البعد. 

)2) يف احللة: »فلن ينال امروؤ من حظه اأمال«. ويف البيت عيب من عيوب القافية هو �صناد احلذو؛ وهو اختالف حركة ما 

قبل الردف. واحليزوم: ال�صدر اأو و�صطه. 

)3) يف الأخبار: »من �صبينا« وال�صواب من احللة؛ لأن ال�صيب هو العطاء. 

التخريج )10):  

)1-3) اأخبار جمموعة 126. واحللة ال�صرياء 119: 1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 57. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 303.   

)4) قال ابن حيان: »زعموا اأن الأمري عبد الرحمن بن احلكم عرثت به دابته وهو �صائر يف بع�ص اأ�صفاره، وتطاأطاأت، فكاد 

يكبو ِلِفيه، فلحقه جزع متثل اإثره- ملا ا�صتقلت به مطيته- ق�صيم بيت جرى فيه وهو:

اأكــــ� اهلل  يـــقـــي  ممـّــــا  يـــــرى  ل  ومـــــا 

وطلب �صدر البيت، فعزب عنه، وتعلق باله به، ف�صاأل عنه اأ�صحابه، فاأ�صلوه واأمر ب�صوؤال كل من ت�صّمى مبعرفة يف   

مِلَا اأراده اهلل تعاىل من حتريكه، فقال ل�صائله: حاجة  ع�صكره، فلم يكن اأحد يقف عليه غري حممد بن �صعيد الزجايل، 

الأمري عندي، فليدنني اأمتّها له، فاأدناه، فقال له: اأ�صلح اهلل الأمري اأول هذا البيت: 

ــُه ــابُ ــه ــت ــى ف ــق ــتّ ــــا ي ــــرى الـــ�ـــســـيء ممّ اأكــــ�ت اهلل  يـــقـــي  ممـّــــا  نـــــرى  ل  ومـــــا 

متام البيت، فاأعجب الأمري ما كان منه، وراقه بيانه واأعجبه �صكله فقال له: الزم ال�رضادق. فلما جال�صه وحدثه ازداد   

ه، ثم ا�صتكتبه بعد حني ل�رّضه« املقتب�ص )مكي) 34. قبوًل له ورغبة فيه، فا�صتخدمه وا�صتخ�صّ
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(1(
ْكــــــَ�ُ اأَ اهللُ  ــي  ــِق يَ ـــا  َّ مِم يُــــَرى  ل  ـــا  وَم

)1) يف اإعتاب الكتاب: »ترى.... اأكرب«. ويف املغرب، والنفح: »ترى«. 

التخريج )1):  

الق�صيم: املقتب�ص )مكي) 34، 86. واملغرب 330: 1. واأيد رواية ابن حّيان، ونقل عنه. واإعتاب الكتاب 174.  

ونفح الطيب 5/85. وفيه: »متثل اإثره بقول ال�صاعر«.  

ويف بدائع البدائه 67. »�صنع يف بع�ص غزواته ق�صيمًا، وهو:   

ــى فــنــهــابــه ــق ــت ـــيء ممــــا ي ـــ�ـــس نـــــرى ال

ثم اأرجت عليه - وكان عبد اهلل بن ال�صمر ندميه و�صاعره غائبًا - فاأح�رض بع�ص قواده حممد بن �صعيد الزجايل، وكان يكتب   

له، فاأن�صده الق�صيم، فقال:

اأكــــ� اهلل  ـــقـــي  ي ــــا  مم ـــــرى  ن ــــــال  وم

فا�صتح�صنه واأجازه، وحمله ا�صتح�صانه على اأن ا�صتوزره«. وكذا يف نفح الطيب 150: 5. وهو يف �صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 304. ول ذكر له يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).

والبيت يف م�صادر م�رضقية كثرية بال ن�صبة، واأقدّمها كتاب الدينوري )276هـ) وهو عيون الأخبار 303/1.  
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12ـ ب�رص بن احلكم بن ه�سام

)... ـ بعد )23)

 بن ه�صام بن عبد الرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن 
(1(

هو ب�رض بن احلكم

مروان بن احلكم. 

اأعر�صت امل�صادر عن ذكره، ما خال ابن حزم حني عّده �صاعراً بني اأبناء احلكم، فقال: 

، وقد 
(2(

انقر�صوا « اأبان وب�رض، وقد  »ومنهم يعقوب بن احلكم، وكان �صاعراً، وكذلك 

.
(3(

اأدرك ب�رض عهد ابن اأخيه حممد بن عبد الرحمن، اإذ �صلَّم على الأمري حممد يوم بيعته

�سعره:

مل ي�صل اإلينا من �صعره �صيء.

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 98. وتتّمة الّن�صب يف تاريخ علماء الأندل�ص 472/1. 

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 98.

)3) املقتب�ص )مكي) 120. وبداأ عهد حممد بن عبد الرحمن �صنة 238، وانتهى 273 هـ. 
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13ـ �سفوان بن العبّا�س

)... ـ بعد 239هـ)

 بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عمر بن مروان بن احلكم املرواين، 
(1(

هو �صفوان بن العّبا�ص

من بيت رئا�صة ووزارة، ذكر ابن حيَّان اأنَّ اأباه العبَّّا�ص بن عبد اهلل كان وزيراً للحكم وابنه 

القا�صم وعبد امللك  الوليد بن عبد اهلل، واإخوته  . وكذلك احلال مع عّمه 
(2(

عبد الرحمن

، ف�صاًل عن جّده الأكرب 
(3(

وعبد العزيز، ثّم ابن اأخيه الوزير العّبا�ص بن عبد العزيز بن العّبا�ص

.
(4(

عبد امللك بن عمر

وقد كان �صفوان بن العّبا�ص مغموراً بني اإخوته، فلم يرد له ذكر اإّل يف البيان املغرب؛ 

، وكان حّيًا يف ولية حممد بن 
(5(

متهّكمًا من ف�صل اأخيه القا�صم بن العّبا�ص يف معركة قادها

عبد الرحمن.

�سعره: 

ذكر له ابن عذاري بيتني يف ال�صخرية من اأخيه القا�صم بن العبَّا�ص. 

-1-

:
(6(

]جمزوء الرمل[يف البيان املغرب )2: 94)

)1) البيان املغرب 94/2. وتتّمة الن�صب يف احلّلة 37/2.

)2) تويف العّبا�ص �صنة 219هـ. املقتب�ص )مكي) 79. وانظر اأخباره يف اأخبار جمموعة 127، والإحاطة 487/1.

)3) انظر املقتب�ص )مكي) 120. وجمهرة اأن�صاب العرب 108. والبيان املغرب 166/2.

)4) �صبقت ترجمته �ص 278. 

)5) البيان املغرب 94/2. وذلك �صنة 239 هـ.

)6) قال ابن عذاري: »وفيها �صنة 239هـ اأخرج الأمري حممد اإىل �صندلة قا�صم بن العّبا�ص ومتام بن اأبي العطاف �صاحب اخليل، 

ومعهما احل�صم، فلّما حاّل باأندوجر، خرجت عليهم كمائن اأهل طليطلة، ووقعت احلرب، وكرث القتل، فانهزم قا�صم 

ومتام، واأ�صيب ما يف الع�صكر، ويف ذلك يقول �صفوان بن العّبا�ص اأخو القا�صم املذكور: البيتني« البيان املغرب 94/2. 

وانظر املقتب�ص )مكي) 294، وفيه اخلرب دون ال�صعر. 
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يَ����ْوم����اً ����ُم  ال����َق����ا�����صِ ََط  ���������رَ ـــــِط)1)1-  ـــــي ـــــَراِم ـــــَق ال يِف  ــــــًة  َْط ــــــرصَ �

ـــــوٍت ُح ـــــلُّ  ك ـــا  ـــه ـــْن ِم ـــــــاَت  َم املـُـــِحــــيــــِط2-  الـــــبـَــــْحـــــِر  يف  َكـــــــــاَن 

)1) مل اأتبني املراد بقوله القراميط، ولكن ورد يف تاج العرو�س: القراميط؛ جمع القرموط، وهو نوع من ال�سمك. والعجز 

خمتل الوزن. 

التخريج )1):  

)1-2) البيان املغرب 94/2. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). اأو يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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د )1ـ َم�ْسَلمُة بُن ُمَمَّ

)... ـ بعد 0)2هـ)

 بن ه�صام بن عبد الرحمن بن معاوية 
(1(

هو م�صلمة بن حممد بن عبد الرحمن بن احلكم

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، ويكنى اأبا �صعيد. 

كان قريبًا من والده الأمري حممد، فيكلِّفه املهمات والوليات. قال ابن حّيان نقاًل عن 

معاوية بن ه�صام: »وكان اأثرياً عند الأمري حممد والده، وّله كورة �صذونة، فاأقام بها اأعوامًا 

�صاعر   
(3(

�صعيد بن  موؤمن  يقول  الولية  هذه  ويف   .
(2(

للمحامد« مكت�صبًا  ال�صرية،  جميل 

م�صلمة املنقطع اإليه:

ــَوِر ــُك ال على  ــال  ــت واخ �ــســذونــة  وافتخري)))تيهي  الفيَّا�ِس  ب�سلمة  َوابْــــاأَْي 

نبهاء  »من  عنه:  حيَّان  ابن  قال  احل�صنة،  والفعال  احلميدة،  باخل�صال  م�صلمة  وُعِرف 

واللبابة،  والفطنة،  احلركة،  يف  ومتقدميهم  واأجوادهم  واأدبائهم،  حممد  الأمري  اأولد 

و�رضف  الّنف�ص،  ونزاهة  والدماثة،  احلكم  مع  الأدب،  واأ�صاليب  العلوم  لفنون  واملطالعة 

، ويوؤثر عن م�صلمة 
(5(

الهّمة، و�صماح الكف، وبذل الن�صفة ؛ اأبو �صعيد م�صلمة بن حممد«

قوله: »اإيّن ل اأفارق اإّل من اختار مفارقتي، ومن خادعني انخدعت له، واأريته اأين غري فطن 

.
(6(

بخداعه، ليعجبه اأمره، واأدخل عليه م�رضة نف�صه وراأيه«

ًة تدل على كرمه و�صعة ف�صله مع ال�صاعر موؤمن بن �صعيد، الذي  وذكر ابُن حيَّان ق�صّ

ن اإليه  �صاءت حاله بعد انتقال الأمري م�صلمة اإىل ولية كورة اأخرى �صنة 260هـ، اإْذ مل ُيْح�صِ

، ومن هذا اخلرب ُيعَرُف اأنَّ م�صلمة كان حّيًا ذاك العام.
(7(

عامل �صذونة اجلديد

)1) احلّلة ال�صرياء 366/2. وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) املقتب�ص )مكي) 211.

)3) موؤمن بن �صعيد: من فحول �صعراء قرطبة، وكان منقطعًا لالأمري م�صلمة انقطاع �صده العتبي اإىل اإخوته.

)4) املقتب�ص )مكي) 211.

)5) املقتب�ص )مكي) 211.

)6) نفح الطيب 121/5. 

)7) املقتب�ص )مكي) 212.
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�سعره:

اأخيه  مع  ويتنازعها  ال�صيب،  يف  وهي  واحدة  قطعة  يف  بيتان  �صعره  من  اإلينا  و�صل 

املطرِّف.  
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)1ـ املطرِّف بُن َعْبِد الرَّحمن بن احلكم

)... ـ ))2 هـ)

بن  معاوية  بن  الرحمن  عبد  بن  ه�صام  بن  احلكم  بن   
(1(

الرحمن عبد  بن  املطرِّف  هـو 

التي كفلت  فاء  ال�صِّ واأّمه   .
(2(

القا�صم اأبا  يكنى  بن احلكم،  بن مروان  امللك  بن عبد  ه�صام 

الأمري عبد  اأفعال حميدة، وتوفيت يف حياة زوجها  بعد وفاة والدته، ولها  الأمري حممد 

د بذكره املّقري اإذ اأورد بع�ص اأ�صعاره.  . وتفرَّ
(3(

الرحمن

.
(4(

وكانت وفاة املطرِّف بن الأمري عبد الّرحمن هذا �صنة 266هـ

�سعره:

و�صل اإلينا من �صعره �صتة اأبيات يف قطعتني، وهي يف اخلمر والعتاب. 

-1-

:
(5(

]املجتث[يف نفح الطيب )119:5)

ْ الــ�ــرصُّ يِف  ــــِرَي  ــــْم ُع اأَْفــــنـَـــْيــــُت  املِـــــــــــاَلِح1-  َوالـــــــــــُوُجـــــــــــوِه  ِب 

ــــيــــاًل اأَ�ــــسِ ـــــْع  ـــــيِّ ـــــسَ اأُ� َومَلْ  ـــــبَـــــاِح2-  �ـــــسَ ـــــــــــــــالَع  اطِّ َول 

ـــْهـــداً �ـــسُ الــــلَّّــــيَــــاِلَ  ـــــي  ـــــِي اأُْح ـــــــــــــَراِح3-  وم ـــــــَوٍة  نَـــــــ�ـــــــسْ يِف 

َمــــــاَذا ــــُع  ــــَم ــــسْ اأَ� ــــُت  ــــ�ــــسْ َولَ ــــــــــــي الــــــَفــــــالِح)-  ـــــــوُل َداِع ـــــــُق يَ

)1) نفح الطيب 119/5. وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17. 

)2) املقتب�ص )مكي) 23. اإذ ذكره يف جملة اأبناء عبد الرحمن بن احلكم، فقال: اأبو القا�صم املطرِّف.

)3) انظر خربها املبتور، وتعليقات املحقق عليه يف املقتب�ص )مكي) 105، واملقتب�ص )مكي) 304/2.

)4) املقتب�ص )مكي) 304/2.

)5) قال املّقري بعد الأبيات: »وعاتبه اأحد اإخوانِه على هذا القول، فقال: اإيّن قلته واأنا ل اأعقل، ول اأعلم اأنَّه يحفظ عني، 

واأنا ا�صتغفر اهلل تعاىل عنه، والذي يغفر الفعل، اأكرم من اأن يعاقب على القول« نفح الطيب 119: 5. 

التخريج )1):   

)1-4) نفح الطيب 119: 5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 65. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 361.   
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-2-

 :
(1(

]اخلفيف[يف النفح )119:5)
اللَّيَال وُف  ُ �ـــرصُ ــْت  َق ــرَّ َف ـــي،  اأَِخ يَــا  الأَْحــــــــاَلِم1-  َزْوَرِة  َغــــــْرَ  ـــنَـــا  بَـــْيـــنَ

ُقـــْرٍب َو  اْئــِتــالٍف  ــَد  ــْع بَ ــا  ــَدْونَ ــَغ َف ـــــــــاَلِم2-  ــــِن الأَْق ـــى ِبــــاأَلْــــ�ــــسُ ـــاَج ـــنَ ـــتَ نَ

التخريج )2):   (1(

)1-2) نفح الطيب 119: 5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 65. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 361.  
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د بَُغ بُن ُمَمَّ )1ـ الأَ�سْ

)... ـ قبل 3)2)

 بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية 
(1(

َبغ بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم �صْ
هو الأَ

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكّنى اأبا القا�صم.

ن�صاأته،  لأول  الأدب  يف  الأ�صبغ  براعة  »وظهرت  فقال:   ،
(2(

بذكره الأبَّار  ابن  د  تفرَّ

و�صما ملناغاة اإخوته، فانكدر �رضيعًا رطيب الغ�صن مباء �صبابه، وتويف وهو دون الثالثني يف 

. وعلى هذا فوفاته كانت قبل �صنة ثالث و�صبعني 
(3(

�صنه، فا�صتّدت على اأبيه الأمري فجيعته«

ومئتني زمن وفاة اأبيه. 

�سعره:

مل اأقف على �صيء من �صعره.

)1) احلّلة ال�صرياء 366. وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17. 

)2) ذكره يف باب )الذين ما عرث على اأ�صعارهم؛ فاقت�رض على نكت من اأخبارهم). 

)3) احلّلة ال�صرياء 366/2. 
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د )1ـ َعْبُد الرَّحمن بُن ُممَّ

)... قبل 3)2هـ)

 بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن 
(1(

هو عبد الّرحمن بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا املطرِّف.

مل يذكره اأحد يف الأدباء خال ابن الأبَّار، فقال: »واأّما عبد الّرحمن فاأغزاه اأبوه بجي�ص 

الوزير، وكان من �رضاة ولد الأمري حممد واأدبائهم، وتويف  ال�صائفة، ومعه وليد بن عامر 

. وعلى هذا تكون وفاته قبل �صنة 273هـ.
(2(

اأي�صًا يف حياة اأبيه«

�سعره:

مل اأقف على �صيء من �صعره.

)1) احلّلة ال�صرياء 367/1. وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) احلّلة ال�صرياء 367/1.
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د )1- املطرِّف بُن ُممَّ

)...- قبل 3)2هـ)

 بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد اّلرحمن بن معاوية 
(1(

هو املطرِّف بن حممد

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم.

عّوادة  حم�صنة  مغنية  وكانت  ه،  اأمُّ »وهي  غزلن،  بابن  ويعرف   ،
(2(

القا�صم اأبا  يكنى 

، فقال: »وحممد بن  ، واأ�صار اإليها ابن حزم حني ذكر ُجملة من اخللفاء ممَّن اأحبَّ
(3(

اأديبة«

 .
(4(

عبد الّرحمن، واأمره مع غزلن اأم بنيه عثمان والقا�صم واملطرِّف معلوم«

بابن  ويعرف  الّرحمن  عبد  بن  حممد  بن  القا�صم  اأبو  له  يقال  من  احلميدي  ذكر  وقد 

، فجاء ابن الأبَّار وخّطاأه، فقال: بل هو 
(5(

غزلن، واأن�صد له بيتني غري اأنَّه مل يتحقق ا�صمه

، فغاب عنه اأن املطرِّف يكنى باأبي القا�صم، ويعرف بابن 
(6(

القا�صم املعروف بابن غزلن

غزلن اأي�صًا. 

، وقد اأ�صهب ابن حّيان يف الّثناء عليه 
(7(

وقد برع املطرِّف يف ال�صعر وهو ابن ع�رضين �صنة

يف هذه الباب: »وكان املطرِّف هذا م�صغوفًا بال�ّصماع، مثمنًا يف حم�صنات القيان، حتى 

لغا يف املو�صيقا، فبلغ منه علمًا، و�رضب بالعود �رضبًا ح�صنًا، و�صاغ عليه اأ�صواتًا معجبة، 

الق�رض يعزونها  املغّنون عنه، واأكرث من احتوى عليها  لنف�صه طريقة ح�صنة حملها  وطّرق 

 .
(8(

اإليه، ورمّبا غنى بها قطعًا من �صعره«

)1) املقتب�ص )مكي) 205، واحلّلة ال�صرياء 129. وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 102.

)2) انظر ق�صيدة العتيبي التي ميدح بها املطرِّف ويكنيه فيها باأبي القا�صم يف اأثناء الرتجمة، واملقتب�ص )مكي) 207. 

)3) نفح الطيب 120/5.

)4) ر�صائل ابن حزم 91/1.

)5) اأورده �صمن )باب من ذكر بالكنية ومل اأحتّقق ا�صمه)، جذوة املقتب�ص 634/2.

)6) انظر تخريج القطعة ال�صاد�صة يف �صعره �ص 319.

)7) املقتب�ص )مكي) 205. وقال ابن حزم فيه: »كان �صاعراً مفلقًا، عاملًا بالغناء«. جمهرة اأن�صاب العرب 99. 

)8) املقتب�ص )مكي) 205.
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ويف   ،
(1(

القا�صم اأخيه  عن  ف�صاًل  حممد،  بن  املطرِّف  اإىل  منقطعًا  العتبي  ال�ّصاعر  وكان 

واأطبعهم  بالأدب،  حممد  الأمري  ولد  اأكلف  ف  املطرِّ الولد  »وكان  حّيان:  ابن  قال  ذلك 

يف �صوغ ال�صعر، واأ�صّبهم بال�ّصماع، واأب�رضهم باملو�صيقا، واأجمعهم باملح�صنات القيان، 

العزيز  عبد  بن  منهم حممد  اإليه  فانقطع  بال�ّصعر،  كلفًا  الأدب،  لأهل  حمّبًا  ذلك  مع  وكان 

ه ومعار�صة موؤمن بن �صعيد، فكان  العتبي، فا�صتخل�صه لنف�صه ح�صبما فعله اأخوه م�صلمة بندِّ

اأكرث مديح العتبي فيه، واأكرث �صالت املطرِّف وُخلعه م�رضوفة اإليه، وفيه يقول: 

الـ ـــي  ِب اأَ ِمــــر  الأَ َعلى  الــَقــَوايِف  ـــُف  ــْهَوْق ــِع ــنَ ــَط ــسْ ــ� ــــِدِه وم ــــْب ــم ِمــــن َع قــا�ــسِ

ـــي واألــبــ�ــســنــي ـــْه)2)األـــبـــ�ـــســـتـــه مـــدحـــت ـــِع ـــيَ ِق يف  اب  كـــالـــ�ـــرصّ ــاً  ــس ــ� ــالب م

وله اأي�صًا يف تف�صيل �صعره من ق�صيدة له: 

ــاً ــي ــوال ـــه ح ـــي ــا اإل ــن ــَع ــاِم ــس ــ� ــــــْرَجــــــِديـُــْغـــنـــي َم بـــالآلـــئ مـــن لَـــْفـــِظـــِه َوَزبَ

ــْعــِره �ــسِ ــِة  ــَل ــْب ِق نحو  ي�سُجُد  ــعــر  ــِد)3)والــ�ــسّ ــُج ــسْ ــ� يَ مَل  ــره  ــْع ــسِ � قــبــلــة  ـــْر  ـــَغ َوِل

اأّن املطرِّف كان �صفّيًا لأخيه املنذر بن حممد قبل وليته، منقطعًا اإىل  وذكر ابن حّيان 

�صداقته، فقال: »كان الولد املطرِّف بن الأمري حممد م�صافيًا لأخيه املنذر بن حممد، م�صافيًا 

اإليه من جميع اإخوته: ي�صتزيره كثرياً، وي�صتدعيه اإىل الأن�ص به، ويكاتبه يف ذلك بالأبيات 

 .
(4(

بعد الأبيات«

ف ُمْعَتَبطًا يف حياة اأبيه الأمري حممد بن عبد الّرحمن، وقال ابن حّيان:  وقد مات املطرِّ

. فال تعرف �صنة 
(5(

»مات َعْبَطًة ابن اأربع وع�رضين �صنة، ومل يلحق خالفة اأخيه خليله املنذر«

وفاته، اإّل اأّن �صريته ترّجح كونها يف ال�ّصنوات الع�رض الأخرية من عهد والده؛ الأمري حممد 

ابن عبد الّرحمن.

)1) املقتب�ص )مكي) 210.

)2) املقتب�ص )مكي) 207 وعدتها �صبعة اأبيات. 

)3) املقتب�ص )مكي) 206.

)4) املقتب�ص )مكي) 205، 208.

)5) املقتب�ص )مكي) 210، واحلّلة ال�صرياء 128/1.
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�سعره:

و�صل اإلينا من �صعره واحٌد وع�رضون بيتًا يف �صبع قطع، هي يف الّرثاء والغزل والو�صف 

وغريها.

-1-

:
(1(

]املن�رضح[يف املقتب�ص )208)
ــٍر ــَه نَ ــى  ــَل َع ــاً  ف ِ ــرصْ ــ� ُم اأَتَّـــكـــي  ـــْل  َه ي)2)1-  ِ ـــِه ِمــن َقـــ�ـــرصْ ـــْي ـــــي ِبــَطــْريف اإِلَ اأَْرِم

ـــٌة ـــاِدثَ َح ـــُه  ـــْت َدَه لـَـــْو  اأٍَخ  ِعـــْنـــَد  ـــْن ُعـــْمـــِري)3)2-  ــُه َمـــا اأُِحـــــبُّ ِم ــتُ ــْي ــَط اأَْع

ــُه ــتُ ــَم ــْع ِن ـــوُل  ـــُط تَ ل  جَمْــِلــ�ــسٍ  يِف  ْهـــِر3-  ـــالـــدَّ ِب تُـــَقـــا�ـــسُ  ــا ل  ــَه ــِب ــي ِط ــــْن  ِم

ــيــَلــتُــَهــا َفــ�ــسِ ـًة  نَــْحــِلــيَـّ َُب  نَــــ�ــــرصْ اأَحْلَــــَقــــِت اخَلـــْمـــَر ِذلَّــــــَة اخَلــــْمــــِر))))- 

-2-

]املن�رضح[يف املقتب�ص )205):

املنذر بن  الولد املطرِّف بن الأمري حممد م�صافيًا لأخيه  ال�صبين�صي: »كان  ابن حّيان عن كتاب معاوية بن ه�صام  )1) نقل 

حممد، م�صافيًا اإليه من جميع اإخوته: ي�صتزيره كثرياً، وي�صتدعيه اإىل الأن�ص به، ويكاتبه يف ذلك بالأبيات بعد الأبيات، 

وقد كان �صوغ القري�ص من خ�صال املطرِّف ومتاأتيًا له، فمن بع�ص ما كتب به يف ذلك اإىل املنذر: الأبيات« املقتب�ص 

)مكي) 208. 

)2) يف احلّلة: »على نهري«.

)3) يف احلّلة: »دعته حادثة«.

)4) يف املقتب�ص: »ف�صيلتها« واأثبتُّ ال�صواب من احلّلة. ويف احلّلة: »ف�صيلتها اأحتفت«. والنحلية: �رضاب م�صنوع من ع�صل 

العنب، واإمنا كانوا  اأحد من خلفائهم خمر  اأنه مل ي�رضب  اأمية: »اإل  اأ�صار ابن حزم يف حديثه عن بني  النحل. واإليها 

ي�رضبون الع�صل املطبوخ فقط« ر�صائل ابن حزم 73/2. 

التخريج )1):   

)1-4) املقتب�ص )مكي) 208. وبنو اأمية يف الأندل�ص 68.   

)1، 2، 4) احلّلة ال�صرياء 129/1. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 365.   

)1-2) نفح الطيب 121/5.   
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الكا�س َحاِمُل  الَكا�ِس  ِمــَن  اأَ�ْسَهى  ــي1-  ــــاَف َحـــــْوَل ُجــالَّ�ــسِ ـــا َط ـــــــاُه َم اأَْرَع

ــُقــُل ِمـــْن اأَْجـــِلـــِه اَلــِلــيــ�ــُس َولـَــْو  ــْث )1)2- يَ
ــسِ ــا� ــنَّ ــــَن ال ــِك اآَم ــ�ــسْ ــنُّ ـــَن ال َكــــاَن ِم

-3-

:
(2(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 128)
بََحْت اأَ�سْ النَّا�ُس  مُيِْرِع  مَل  اإِْن  َكاَن  اأٌَخ  ــا�ــِس َوْهــــَي َمــــَراِبــــُع)3)1-  ـــُه لــلــنَّ َمـــَواِهـــبُ

َجاِنٍب ُكلِّ  ِمن  ــْزُن  احُل َعَلْيَك  َكِثرٌ  ناِئُع2-  ال�سَّ ــَك  ــْي َراحــت ــن  ِم ـــُ�ْت  َك َكــَمــا 

لَــُه ــدى  ــنَّ ال اإنَّ  اهلِل  ــاَلُم  ــسَ � َعــَلــْيــَك  ــاِئــُع3-  �ــسَ بـَــْعـــَدَك  ــعــَي  الــ�ــسَّ َواإِنَّ  َزواٌل 

-4-

:
(4(

]جمزوء الرجز[يف احلّلة ال�صرياء )1: 128)
ـــا َم ــــِن  ــــَم ح ــــرَّ ال ـــــَد  ـــــاِب َع ـــــا  يَ ـــْك1-  ـــل ـــبُ ـــسُ ــــا � ــــنَ ــــي ـــــــــَح ِف اأَْو�ـــــــــسَ

ـــــــداً  اأَبَ ـــْعـــِري  �ـــسِ ــــَت  ــــْظ ــــَق اأيْ ــــْك2-  لَ والــــِفــــْعــــُل  ِل  ـــــالـــــَقـــــْوُل  َف

 ]......[ ُة  واحلـــ�ـــرصْ ــُل  ــْك ــثُّ ال َمــا   -3(((]................................[

)1) النُّ�صك: العبادة. 

التخريج )2):   

)1-2) املقتب�ص )مكي) 205. واحلّلة ال�صرياء 129/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 68. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 365.   

)2) قال ابن الأّبار: »واأن�صد له �صاحب )احلدائق) يرثي اأخاه عبد الرحمن بن حممد: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 128/1. وعبد 

الرحمن بن حممد من �رضاة ولد الأمري حممد واأدبائهم، واأويل النباهة فيهم، م�صى معتبطًا يف حياة والده الأمري حممد، 

وكانت وفاته �صنة ت�صع وخم�صني ومئتني، وقاد لأبيه جي�ص ال�صائفة. انظر املقتب�ص )مكي) 214. 

)3) اأمرع القوم: اأ�صابوا الكالأ فاأخ�صبوا. واملربع: املو�صع الذي يقام فيه وقت الربيع. 

التخريج )3):   

) 1-3) احلّلة ال�صرياء 128/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 69. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 366.   

)4) قال ابن الأّبار: »وله فيه ـ يق�صد اأخاه عبد الرحمن بن حممد ـ: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 128/1.

)5) بيا�ص يف الأ�صل. وقد توقع حمقق احللة اأن يكون متام البيت: ما الثكل واحل�رضة ]يل الثكل واحل�رضة لك[. وخالف 

الدكتور الداية هذه الرواية وتوقعها هكذا: الثكل واحل�رضة ]يل ما الثكل واحل�رضة لك[. انظر حا�صيته على القطعة =
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ــًى ــت َف ــــَت  ــــْل ــــَج اأَْع ــــــوُت  َم ــــا  يَ ْعــــَجــــَلــــْك)-  اأَ ــــاً  ــــْدم ِق ْوِع  ـــــــــرَّ ال يِف 

-5-

:
(1(

]اخلفيف[يف احلّلة ال�صرياء )1: 130)
ـُــَحـــاُل مَل ـــَوًة  ـــْب ـــسَ َو� ــاً  ــب ــْي ــسَ � اإِنَّ  َزَواُل)2)1-  عــْنــَهــا  ــكــوَن  ي اأَْن  اأَنـــى  ـــْد  َق

ْعـ  ال�سَّ َخــَلــَل  َّتي  مِل ْيُب  ال�سَّ َرِكـــَب  الأَْحــــــــَواُل)3)2-  ـــِه  ِب َحــالــْت  ـــَوقـــٍت  ِل ِر 

ـــَدِع الــنَّــْفــ�ــَس َعـــْن ُمــــَزاٍح ولَــْهــٍو  ـــاُل)))3- َف َح وَجــــاَءْت  ْت  َم�سَ َحـــاٌل  ــْلــَك  ِت

-6-

:
(5(

]الكامل[يف جذوة املقتب�ص )2: 634)
نَا َفتمكَّ الــَهــَوى  َقْلِبي  ــْن  ِم ْنَت  َمكَّ َمـــْعـــِدنَـــا)))1-  ــبَــابَــة  لــلــ�ــسَّ اأََراُه  ـــْد  ـــَق َولَ

=   يف كتاب احلدائق واجلنان 124. والثَُّكل: فقدان احلبيب، واأكرث ما ي�صتعمل يف فقدان املراأة ولدها. 

التخريج )4):   

)1-4) احلّلة ال�صرياء 128/1. واأُ�صقط البيت الثالث يف كلٍّ من )بنو اأمية يف الأندل�ص 69). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص   

.366

)1) قال ابن الأّبار: »وله يف ال�صيب: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 130/1. 

)2) يف النفح: »اأو مل ياأن اأن يكون زوال«.

ُة: ال�صعُر يجاوز �َصحمة الأذن، واجلمع مِلٌَم ومِلاٌم. ويف البيت ت�صعيث اإذ جاء وزن ال�رضب )فالتن) بحذف العني. )3) الِلمَّ

)4) يف النفح: »وجاءتك«. ولعلها الأ�صوب. 

التخريج )5):   

)1-3) احلّلة ال�صرياء 130/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 69. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 367.   

رف.  َب البيتان اإىل م�صلمة بن حممد بن عبد الرحمن. والغالب اأنَّهما للمطِّ )1، 3) نفح الطيب 121/5. وُن�صِ  

ال�صعراء  الأدباء  من  بابن غزلن،  يعرف  اأمية،  بني  من  الرحمن  عبد  بن  الأمري حممد  بن  القا�صم  »اأبو  احلميدي:  قال   (5(

اأن�صدت له من اأبيات: البيتني« جذوة املقتب�ص 364/2. 

نت.. ما اأمكنا«. وعدنت البلد: توّطنته، ومركز كل �صيء: معدنه.  )6) يف احلّلة ال�صرياء : »�صكَّ

التخريج )6):   

)1-2)  جذوة املقتب�ص 634/2. وقد اأورده احلميدي يف )باب من ذكر بالكنية ومل اأحتقق ا�صمه) وهذا ما دفع اإىل =  
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ـــٌة ـــَداَم َوُم ــــَدا  بَ ـــْد  َق ِهــــاَلٌل  ـــذا  َه ـــِه َوَعــْيــ�ــٌس َقـــْد َهــنَــا2-  ـــِت ـــَراَح ـــــِري ِب َتْ

-7-

:
(1(

]الوافر[يف املقتب�ص )209)
ـــَويِفِّ  ال ــِد  ــَوْع ــال ِب الــنَّــْفــ�ــِس  ــــوُع  َولُ ــــــَوِل1ِّ-  ـــلـــى ال ـــــــــــاُز املـَــــَقـــــاِل َع واإِْنَ

َحاًء �سَ اأَْغــــُدو  اأَْن  ـــاَك  اأَْر�ـــسَ ـــاإِْن  َف  -2(2(

ــيِّ الــَعــ�ــسِ ــــَع  َم َذاَك  َكـــــاَن  واإلَّ 

ى  ـــدَّ ـُــبَ امل ــــــَت  اأَنْ ـــًة  ـــالثَ ثَ ـــوُن  ـــُك نَ  -3(3(

ـــيِّ ـــِل ـــــو َع َونَـــْحـــُن اإِلَــــْيــــَك ثُــــمَّ اأَبُ

 

=    اإثباته يف �صعر املطرف. انظر ترجمته. وكذا بغية امللتم�ص 707/2. 

ويف احللة ال�صرياء 128/1 ن�صبت اإىل القا�صم بن حممد، ونّبه ابن الأبار اإذ قال: واأن�صد له احلميدي وقال فيه ]... [ القا�صم   

غلط منه، ومل ي�صتطع حمقق الكتاب ملء الفراغ، وال�صواب: اأّنه اأبو القا�صم؛ اإذ وجدنا احلميدي ين�صبها يف باب من 

ذكر »بالكنية ومل يتحقق ا�صمه« اإىل اأبي القا�صم بن حممد بن عبد الرحمن املعروف بابن غزلن، وابن الأّبار ي�صّوب 

ذلك ويقول: بل هو القا�صم بن حممد. فرمبا فاته اأن املطرِّف بن حممد يكنى باأبي القا�صم ويعرف بابن غزلن، وعلى 

هذا فكالم احلميدي يدفع اإىل ترجيح ن�صبة البيتني اإىل املطرِّف بن حممد. واأُثبت البيتان للقا�صم بن حممد يف )بنو اأمية 

يف الأندل�ص 71). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 363.

)1) قال ابن حّيان يف اأبيات يق�صد بها اأخاه املنذر: »وقوله ي�صتنجزه مبوعده: الأبيات« املقتب�ص )مكي) 209.

)2) يف احلّلة ال�صرياء : »اأن نغدو«. 

)3) مل اأتبنّي �صخ�ص ثالثهما. 

التخريج )7):   

)1-3) املقتب�ص )مكي) 209. واحلّلة ال�صرياء 129/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 70. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 368.   
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د بُن َعبد الرَّحمن)1) 19ـ ُممَّ

))20-3)2 هـ)

حمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن   هو حممد بن عبد الرَّ

 .
(3(

ه اأم ولد ا�صمها تهتز ، يكنى اأبا عبد اهلل، واأمُّ
(2(

عبد امللك بن مروان بن احلكم

اأيَّامه  وكانت  عامًا،  وثالثون  واحد  وقتئٍذ  و�صنُّه   ،
(4(

238هـ �صنة  اأبيه  بعد  الإمارة  ويل 

 .
(6(

، ويف مّدته اعتنى بالبنيان، واإظهار عظمة الّدولة
(5(

وادعة، ول�صلطانه جاللة

ب�صرياً  الأدب،  ح�صن  على  م�صتماًل  لغيظه،  كاظمًا  واحللم،  الأنـاة  اأهـل  من  وكان   

 .
(8(

هًا، واعتربه بقي بن خملد اأف�صح امللوك واأعقلهم ، وفقيهًا، عاملًا، ف�صيحًا، مفوَّ
(7(

باحل�صاب

�صنة  ولدته  وكانت   ،
(9(

�صنة و�صتني  �صبع  ابن  وهو  273هـ،  �صنة  حممد  الإمام  تويف 

فاأعقب ثالثة وثالثني   .
�صهراً)11) �صنة واأحد ع�رض  اأربعًا وثالثني  اإمارته  ، ودامت 

(10(
207هـ

، ومنهم: املنذر وعبد اهلل الواليان بعده، واملطرِّف، والقا�صم 
(12(

ذكراً، واإحدى وع�رضين بنتًا

وم�صلمة، والأ�صبغ، وعبد الّرحمن وه�صام الذين نبغوا يف الأدب وال�صعر. 

ترجم له: تاريخ علماء الأندل�ص 29/1، واملقتب�ص )مكي) 102، جذوة املقتب�ص 40/1، وبغية امللتم�ص 36/1، ويف البيان    (1(

املغرب 93/2، والكامل 143/6، و�صري اأعالم النبالء 171/13، ونهاية الأرب 387/13، واأعمال الأعالم 20، وتاريخ ابن 

خلدون 168/4.

)2) �صري اأعالم النبالء 171/13.

)3) جذوة املقتب�ص 40/1، وبغية امللتم�ص 36/1، ويف البيان املغرب 93/2، والكامل 143/6؛ ا�صمها بهري. 

)4) يف اأعمال الأعالم 20، �صنة 233 هـ. 

)5) املقتب�ص )مكي) 129، واأعمال الأعالم 22.

)6) انظر املقتب�ص )مكي) 326  336، و�صّبهه ابن الأثري بالوليد بن عبد امللك يف اأبهة امللك، انظر الكامل 143/6.

)7) احلّلة ال�صرياء 119/1، وانظر املقتب�ص )مكي) 131-136، وتاريخ افتتاح الأندل�ص 70، والبيان املغرب 107/2، واأعمال 

الأعالم 22. اأخبار جمموعة 126.

)8) �صذرات الذهب 338/1، والعرب 29/2. 

)9) اأخبار جمموعة 131، والعقد الفريد 493/4، وتاريخ علماء الأندل�ص 29/1.

)10) تاريخ علماء الأندل�ص 29/1، والبيان املغرب 93/2، ونفح الطيب 338/1، ونهاية الأرب 392/23. 

)11) احلّلة ال�صرياء 119/1، والكامل 441/6، واختلفت امل�صادر الأخرى يف مّدته.

)12) البيان املغرب 93/2. وانظر الكامل 441/6 /143/6، وفيه ُذِكر: وولد له مئة ولد وكلهم ذكور.
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باحلناء  يخ�صب  اللحية  وافر  اأوق�ص،  ربعة،  بحمرة،  م�صـرب  اأبيـ�ص،  و�صـفته:   

 .
(1(

والكتم

 �سعره: 

اأبيات يف  ثمانية  عدتها  اأولها  قطع،  ثالث  بيتًا يف  ع�رض  اأحد  �صعره  من  اإلينا  و�صل   

ت�صوقه لقرطبة واأهله، والثانية يف اخلمر، والثالثة يف التعري�ص باأخيه عبد اهلل. 

-1-

:
(2(

]الطويل[ يف احللة ال�صرياء )119:1)
يوَف َعِن احَلْرِب )3)1- َقَفْلُت َفاأَْغَمْدُت ال�سِّ

احُلبِّ ِمَن  يُوُف  ال�سِّ عنِّي  اأُْغِمَدْت  وما 

َفَزادن ِبي،  ما  للبُْعِد  وِبي  دْرُت،  �سَ الُقْرِب2-  يف  َرَجائَي  اأَ�ْسَواقاً  وِق  ال�سَّ اإىل 

َادِق نَــازًل ــ�ــرصُّ ــَدادي يف ال َقْلِبي)))3- اأَُحـــلُّ �ــسِ ِمن  يَْنَحلُّ  لَْي�َس  َعْقٌد  وِق  ولل�سَّ

ــــاَدٌة وَف اإلـَــْيـــِك  ِل  ـــْل  َه اأُقـــْرُطـــبـَــٌة  َجــْنــِبــي؟)-  ـــْن  ِم ـــُد  مُتـَــهِّ اأو  ــي  ــِن ــْي ــَع ِب ــرُّ  ــَق تَ

ِمْثلُه �سافِة  بالرُّ َغْيٌث   َ الَق�رصْ �َسَقى  اَلــْدِب))))-  يف  َكُجوِدَي  َعَزاِليِه  وَجــادْت 

ــُه ــُزْرتُ َف َحبْيٍب  َعــْن  َعـــدوٌّ  ـــداِن  َع ْحِب)-  ِه الرَّ ْيُق الأَْر�ُس َعْن َعْر�سِ ِبَجْي�ٍس تَ�سِ

تَبَلََّجْت روِع  الــدُّ لَْيِل  ِمْن  ا�ْسَودَّ  اإذا  ــْهــِب))))-  ــــِم الــ�ــسُّ ــُه فــيــِه َعـــِن الأْنُ ــتُ ــنَّ ــسِ اأَ�

)1) البيان املغرب 93/2، والكامل 441/6، ونهاية الأرب 392/23. والربعة: مربوع اخللق، ل طويل ول ق�صري. والكتم: نبت 

يخت�صب به. والأوق�ص هو ق�صري العنق. 

)2) قال ابن الأّبار: »وهو القائل يف من�رضفه من بع�ص غزواته: الأبيات« احللة ال�صرياء 119: 1. 

)3) الُقفوُل: الرجوع من ال�صفر.

اِدقاِت التي  اِدُق: واحد ال�رضُّ داد: اأَ�َصدَّ الرجل، اإذا كانت معه دابَّة �صديدة واملراد و�صع عّدة احلرب للراحة. وال�رضُّ )4) ال�صِّ

ْحِن الدار.  مُتَدُّ فوق �صَ

بُّ املاء من الراوية والِقْربِة يف اأَ�صفلها، حيث ُي�ْصَتْفَرغ ما فيها من املاء؛ ويقال لل�صحابة اإذا انَهَمَرْت باملَطر  )5) الَعْزلء: َم�صَ

اجَلْود: قد َحلَّت َعواِلَيها واأَر�َصلْت َعزاِلَيها. الل�صان )عزل). واجلدُب: املَْحُل. 

ناُن الرمح، وجمعه اأَ�صّنٌة.  ناُن: �صِ )6) الُبلوج: الإ�رضاق. وال�صِ

التخريج )1):   

)1-8) احللة ال�صرياء 119: 1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 60. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 306.   
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التََقوا اإذا  ي  ِلَْي�سِ ٌن  ِح�سْ اأَنَِّني  على  ِْب)-  ال�رصَّ اإىل  يوِف  ال�سِّ اأَْدنَى  ِبهْم  وَعْزِمي 

-2-

]الكامل[يف احللة ال�صرياء )120:1):
َطِبَحا ُم�سْ ــَظــلَّ  َف ــبـُـوَح  الــ�ــسَّ ـــَر  َذَك ـــَدَحـــا)1)1-  ـــَق ــــَق وال ــــِري ــُل الإِبْ ــِم ــْع ــتَ ــ�ــسْ يَ

ــا ــَه بُ ــرصْ ــ� يَ َوهـــــَو  ـــاً  ـــيّ َح ــــــازاَل  َم ــَحــى2-  ـــوؤُو�ـــسُ �ــسُ ـــُك ـــُه ال ـــْت ـــاتَ ــى اأََم ــتَّ َح

-3-

:
(2(

]اخلفيف[ويف املقتب�ص )116)
ــِه ــْي ِف ـــــَت  اأَنْ ــــِذي  الَّ ـــَك  لَ ــئــاً  ــْي ــِن ــَه َف ــا)3)1-  ــانَ ــنَ ــاً َه ــس ــ� ــِه اأَيْ ــي ــُن ِف ــْح ـــِذي نَ والَـّ

بوحًا.  َطَبَح الَرُجُل: �رَضِب �صَ ْبحًا. وا�صْ َبْحُته �صَ بوُح: ال�رُضُْب بالَغداة، وهو خالف الَغبوق. تقول منه: �صَ )1) ال�صَ

التخريج )2):   

)1-2) احللة ال�صرياء 120: 1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 60. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 308.   

�ص ب�صهر اأخيه عبد اهلل وغفلته، وتتمة اخلرب -وهو طويل- يف املقتب�ص )مكي) 116.  )2) قاله يعرِّ

)3) ويف املغرب: »فهنيئًا له الذي هو فيه«. 

التخريج )3):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  مثبت  غري  والبيت   .61 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .1/52 واملغرب   .116 )مكي)  )1)  املقتب�ص   

الأندل�ص. 

Diwan-Bin-Marwan.indb   331 12/8/09   9:39 AM



332

20ـ اأبَاُن بُن َعْبد الرَّحمن

)... = نحو 3)2هـ)

 بن ه�صام بن 
(1(

 هو اأَبان بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية

عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

�صاعراً  ، »وكان 
(2(

اأرفعهم معرفة اأنَّه من  اإلَّ  الّرحمن،  الأمري عبد  اأولد  اأ�صــغر  مــن   

الّرازي  اأّن  اإىل  فاأ�صار   ،
(4(

�صعره على  الأبَّار  ابن  يقف  ومل   ،
(3(

جموداً« وبليغًا  مطبوعًا، 

يف  كتابه  يف  بال�ّصعر  و�صفه  حزم  ابن  واأنَّ  الأن�صاب)،  يف  )ال�صتيعاب  كتاب  يف  ذكره 

 .
(5(

)الأن�صاب)

، ول ُيعرف اأن جتاوزه عهده اأم ل؟
(6(

ة من اأخيه الأمري حممد  وكانت له خا�صّ

�سعره:

و�صل اإلينا من �صعره بيتان يف قطعة واحدة، يف ذكر اأخيه الأمري حممد.

-1-

:
(7(

]الب�صيط[ يف نفح الطيب )120:5)

)1) احلّلة ال�صرياء 366/2، وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) املقتب�ص )مكي) 121.

)3) املقتب�ص )مكي) 121، واحلّلة ال�صرياء 366/2.

)4) احلّلة ال�صرياء 366/2.

)5) احلّلة ال�صرياء 366/2، غري اأّنني مل اأجد ابن حزم يف كتابه املطبوع يذكر اأّبانًا يف اأولد عبد الّرحمن، واإمّنا ذكر اأّبان بن 

احلكم وو�صفه بال�ّصعر، انظر جمهرة اأن�صاب العرب 98.

)6) احلّلة ال�صرياء 366/2، وانظر منا�صبة بيتيه يف الق�صم الثاين 366.

)7) قال املّقري: »قال اأخوهم اخلام�ص الأمري حممد بن عبد الرحمن لأخيهم ال�صاد�ص اأبان، وقد خال معه على راحة: هل 

لك اأمل نبلغك اإياه؟ فقال: مل يبَق يل اأمل اإل اأن يدمي اهلل تعاىل عمرك، ويخّلد ملكك، فاأعجب ذلك الأمري وقال: ما 

مالت اإليك نف�صي من باطل، وكان كّل واحد منها يهيم بالآخر. ويف ذلك يقول اأبان: البيتني« النفح 120: 5.
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َمْفـ ــا  اأَن ِبَــْن  ــْدِري  يَ ول  يَُلْوُم  َمــْن  يَا  ــُه مــا ُكــْنــَت تَــْلــَحــان)1)1-  ْتَ ــ�ــرصَ ــَو ابْ تـُــوٌن لَ

و�َساَطَرِن  ُروِحي  ُرْوُحُه  َماَزَجْت  َمن  ـــَوان2-  ـــْه ـــَن اأَْهـــــــَواُه ويَ ــُه ِح ــنَ ــ�ــسْ ــا ُح ي

ل ال�صاعر همزة القطع يف كلمة )اأب�رضته)  . ويف البيت �رضورة �صعرية؛ اإذ حوَّ
ٌّ

يًا، اإذا ملَته؛ فهو َمْلِحي ْيُت الرجل اأحْلاُه حَلْ )1) حَلَ

اإىل همزة و�صل. 

التخريج )1):   

)1-2) نفح الطيب 120: 5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 62. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 362.   
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21ـ ِب�رْص بن عبد الرَّحمن

)... = نحو 3)2هـ)

 بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن 
(1(

 هو ب�رض بن عبد الّرحمن

عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

 ذكر ابن الأبَّار ب�رضاً، فقال: »ذكر اأبو حممد بن حزم يف كتاب )جمهرة الأن�صاب) اأّنه 

اأبي عمر بن فرج �صاحب كتاب )احلدائق).  نقاًل عن  اأن�صد له �صعراً  ، ثّم 
(2(

كان �صاعراً«

لكن ما ي�صرتعي النتباه هو اإغفال ابن حّيان ا�صم ِب�رْض عند ذكره اأ�صماء اأبناء الأمري حممد 

»منهم  ولد؛  مئة  الّرحمن  عبد  الأمري  اأولد  عدد  اإّن  حزم:  ابن  قال  حني  يف  الأربعني، 

، فاإن �صّح كالم ابن حزم؛ فلعّل ب�رضاً يكون من الع�رضة 
(3(

خم�صون ذكراً وخم�صون اأنثى«

الباقيني. ول ُتْعرُف �صنة وفاته، وكذا �صنة ولدته. 

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره ثالثة اأبيات يف قطعة واحدة، قالها متغّزًل. 

-1-

:
(4(

]الوافر[يف احللة ال�صرياء )126:1)
ِحــَجــاُب ــيَــا  نْ الــدُّ ــِن  َع ِل  ِحــَجــابُــَك  ــــــَذاُب1-  َع ـــــِه  ِب اأََراَك  ل  ـــــــــْوٌم  َويَ

ِعْنِدي الأَْر�ــسُ  ْيُق  تَ�سِ َكانَْت  ــْد  َوَق ـــاُب2-  ـــَق ِن اأْو  ــــرْتٌ  �ــــسِِ َواَراَك  اإَِذا 

َعنِّي َواَراَك  اإِْذ  ــ�ــُس  ــْي اأَِع َفــَكــْيــَف  ـــاُب3-  ـــبَ ــــــاٌب َف ـــوٌر ُدونَـــــَهـــــا بَ ـــسُ ـــ� ُق

)1) احلّلة ال�صرياء 126/1. وتتّمة الّن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) ل وجود لهذا اخلرب يف الكتاب املطبوع بني اأيدينا، وقد ذكر ابن حزم ب�رض بن احلكم وو�صفه بال�ّصعر، انظر جمهرة 

اأن�صاب العرب 98. 

)3) جمهرة اأن�صاب العرب 98.

)4) قال ابن الأّبار: »واأن�صد له اأبو عمر بن فرج �صاحب )كتاب احلدائق): الأبيات« احللة ال�صرياء 1/126. 

التخريج )1):   

)1-3) احللة ال�صرياء 1/126. وبنو اأمية يف الأندل�ص 66. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 360.  
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22ـ ُعثَماُن بُن َعبد الرَّحمن

)... = نحو  3)2هـ)

 بن ه�صام 
(1(

 هو عثمان بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية

 .
(2(

ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا الأ�صبغ

. وكذا قال ابن 
(3(

 ذكره احلميدي نقاًل عن اأبي عامر بن م�صلمة، فقال: »�صاعر اأديب «

، ولكنه و�صعهما 
(4(

الأبَّار حني ذكره واأخاه اأّبان بن عبد الّرحمن: »كانا اأديبني �صاعرين«

يف باب من مل يعرث على اأ�صعارهم. 

 ول ُتْعرُف �صنة وفاته وكذا ولدته، اإل اأنه عا�رض خالفة اأخيه حممد املتوفى )237هـ).

 �سعره: 

مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) جذوة املقتب�ص 485/2، وبغية امللتم�ص 539/2، واحلّلة ال�صرياء 366/2، وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) املقتب�ص )مكي) 23. وقد ذكره يف نهاية اأ�صماء اأبناء الأمري عبد الّرحمن. 

)3) جذوة املقتب�ص 485/2. 

)4) احلّلة ال�صرياء 366/2.
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23ـ املُْنذر بُن عبد الرَّحمن بن احلكم

)... - بعد ))2)

 بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام 
(1(

هو املنذر بن عبد الّرحمن

ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

�صيِّئ اخللق يف  اأن كان  بعد  فاأثنى عليه  اأخالقه واأدبه،  باأخبار عن  املّقري وجاء  ذكره 

اأول اأمره، كثري الإ�سغاء اإىل اأقوال الو�ساة، مفرط القلق مّما يقال يف جانبه، وهذا ما دفع 

 بعيداً عن اأ�صحابه وخدمه، َفَوَج�ص وخاطب والده 
ّ
والده اإىل تاأديبه باإفراده يف مكان ق�صي

بكتاب ذكر فيه حاله، وختمه بقوله: 

ــه ــل ــع وف املــــوؤمــــنــــن  اأمـــــــر  واإن  ــر  ــّده ــر، ل عـــار بــا فــعــل ال ه ــدَّ ــال ــك ل

 .
(2(

فعفا عنه، بعد اأن عرف مقدار تاأّدبه

 ومّما ذكره املّقري عنه: »قال له اأبوه يومًا: اإّن فيك لتيهًا مفرطًا، فقال له: حقٌّ لفرع 

اأنت اأ�صله اأن يعلو، فقال له: يا بني، اإنَّ العيون متج التيَّاه، والقلوب تنفر عنه، فقال: يا اأبي، 

يل من العّز والّن�صب وعلّو املكان وال�ّصلطان ما يجل عن ذلك، واإيّن مل اأَر العيون اإّل مقبلة 

، ول الأ�صماع اإّل م�صغية اإيّل، واإّن لهذا ال�ّصلطان رونقًا يرّنقه الّتبذل، وعلّواً يخف�صه 
ّ
علي

النب�ساط، ول ي�سونه وي�رّشفه اإّل الّتيه والنقبا�س، واإن هوؤلء الأنذال لهم ميزان ي�سربون 

به الّرجل مّنا، فاإن راأوه راجحًا عرفوا له قدر رجاحته، واإن راأوه ناق�صًا عاملوه بنق�ص، 

 .
(3(

و�صريوا توا�صعه �صغراً، وتخ�صعه خ�ّصًة، فقال له اأبوه: هلل اأنت! فابَق وما راأيت«

ول تذكر امل�صادر بعد ذلك �صيئًا عنه، ما خال اإ�صارة ابن حّيان اإىل تروؤ�صه جي�صًا اأر�صله 

 .
(4(

الأمري عبد اهلل بن حممد اإىل الثائر عمر بن حف�صون �صنة 275هـ

 وعلى هذا فاإّنه كان حّيًا يف ذلك التاريخ، وظلت جمهولًة �صنة ولدته. 

)1) نفح الطيب 116/5. وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) نفح الّطيب 116/5. 

)3) نفح الّطيب 118/5.

)4) املقتب�ص )العربي) 77.
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�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره �صبعة اأبيات يف ثالث قطع، بني غزل وحكمة. 

-1-

:
(1(

]املن�رضح[يف نفح الطيب )118:5)
ــَرُب  ــطَّ وُر وال الـــ�ـــرصُّ يُــِفــيــُد  لَــْيــ�ــَس  ــــَرُب1-  َط ـــي  ـــِظ ـــَواِح لَ ـــْل  ـــاِب ـــَق تُ ملْ  اإْن 

اأَ�رْصبَُها  لَ�ْسُت  الَكاأْ�ِس  يف  ــَهــُت  اأَبْ ــُب)2)2-  ــِه ــتَ ــْل ــلــوِع يَ ــُر بَـــْنَ الــ�ــسُّ ــْك ــِف وال

ــوا  ــُل َجــِه  ٌ َمــَعــا�ــرصِ ــي  ــنِّ م ــُب  ــَج ــْع يَ ــوا3-  ــبُ ــِج َع َــــا  مَل ــهــا  ــنَ ــ�ــسْ ُح َراأَْوا  ـــو  ول

-2-

]املجتث[ يف نفح الطيب )5: 118):
ِفـــيـــَمـــا  َك  َعـــــــــــُدوَّ َخـــــاِلـــــْف  ـــْح1-  ــــــِه لـــيَـــْنـــ�ـــسَ ــــــْي اأَتَـــــــــــــــاَك ِف

اأَْن ــــي  ــــغ ــــتَ ــــْب يَ َـــــــا  َفـــــــاإنَّ ــــــــْح2-  بَ ــــــــَرْ ـــــــُه َف ـــــــْن ــــــــاَم َع ــــــــنَ تَ

الغناء  �صنعة يف  ولها  وا�صمها طرب،  احل�صن  بارعة  له جارية  اأهدى  التجار  اأحد  اأن  نف�صه  كرم  »ومن  املّقري:  قال   (1(

ح�صنة، فعندما وقع ب�رضه على ح�صنها ثم اأذنه على غنائها؛ اأخذت مبجامع قلبه، فقال لأحد خّدامه: ما ترى اأن ندفع 

لهذا التاجر عو�صًا عن هذه اجلارية التي وقعت منا اأح�صن موقع؟ فقال: تقّدر ما ت�صاوي من الثمن وتدفع له بقدرها، 

فقّومت بخم�صمئة دينار، فقال املنذر للخادم: ما عندك فيما ندفع له؟ فقال: اخلم�صمئة، فقال: اإن هذا للوؤم، رجل 

اأنه باعها من يهودي لوجد عنده هذا، فقال له: اإن  اأهدى لنا جارية، فوقعت منا موقع ا�صتمالة، نقابله بثمنها، ولو 

هوؤلء التجار لوؤماء بخالء، واأقلُّ القليل يقنعهم، فقال: واإنا كرماء �صمحاء، فال يقنعنا القليل ملن جنود عليه فادفع له األف 

نا بها، واأعلمه باأنها وقعت منا موقع ر�صى. وفيها يقول: الأبيات« النفح 118/5.  دينار، وا�صكره على كونه خ�صّ

 . )2) اأبهت: اأحتريَّ

التخريج )1):   

)1- 3) نفح الطيب118/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 64. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 357.   

التخريج )2):   

)1-2) نفح الطيب 118/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 64. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 358.   
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-3-

:
(1(

]الطويل[ يف نفح الطيب )5: 118)
ــي ــن واإنَّ اأَذاَي  اإلَّ  ـــــى  اأَبَ ــــوىًل  َم يَْق�سُد1-  ــِل  ــْه ــاَل ِب َوهـــَو  ــُه  ــْن َع لأْحـــُلـــُم 

ًة وِبْغ�سَ ــداً  ــْع بُ ــــازَداَد  ف ـــُه  ْدتُ ـــودَّ تَ ُد2-  ـودُّ ــوِد الــتَـّ ــس ــ� ــَد احَل ــْن ــٌع ِع ــاف وَهـــْل نَ

)1) قال املّقري: »ومن �صعره يف ابن عم له: البيتان« نفح الطيب 118/5. 

التخريج )3):   

)1 - 2) نفح الطيب 118/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 64. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 358.   
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)2ـ يَْعقوُب بُن عبد الرَّحمن

)... = نحو 3)2هـ)

 بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام 
(1(

هو يعقوب بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام

 .
(2(

ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم، ويكنى اأبا ق�صي

 وقد ذكر ابن حّيان ثناء معاوية بن ه�صام ال�صبين�صي عليه اإذ قال: »من نبهاء ولد الأمري 

عبد الرحمن اأبو ق�صي يعقوب، وكان اأديبًا �صاعراً، كلفًا بالعلوم، جامعًا لالآداب، مطبوعًا 

 .
(4(

بًا على اأبيات ليعقوب: »لي�صت بطائل« ، ثم قال معقِّ
(3(

يف ال�صعر«

َيليق �صيئًا، وي�رضف حّتى يخّل بنف�صه، واأخبارُه كثريٌة، منها   وكان يعقوب جواداً ل 

ما ذكره املّقري، فقال: »ومدحه بع�ص ال�ّصعراء، فاأمر له مبال جزيل، فلّما كان مثل ذلك 

الوقت جاءه مبدح اآخر، فقال اأحد خّدام يعقوب: هذا الّلئيم له َدين عندنا جاء يقت�صيه؟ 

نائع؛ فاجِر على  فقال الأمري: يا هذا، اإن كان اهلل تعاىل خلقك جمبوًل على كره رّب ال�صّ

ما ُجبلت عليه يف نف�صك، ول تكن كالأجرب يعدي غريه، واإّن هذا الّرجل ق�صدنا قبل، 

فكان مّنا له ما اأِن�َص به وحمله على العودة، وقد ظّن فينا خرياً، فال نخّيب ظّنه، واحلديث 

اأن يطيل  التهنئة بالعمر، ونحن ن�صاأل اهلل تعاىل  اأبداً يحفظ القدمي، وقد جاءنا على جهة 

مروءتنا  علينا  عليه، ويحفظ  به  ننعم  ما  نعمنا حّتى جند  ويدمي  ترداده،  يكرث  عمرنا حّتى 

الأيادي،  اإ�صداء  اأيدينا عن  يقب�ص  يبلينا بجلي�ص مثلك  التجمل معه، ول  يعيننا على  حّتى 

دام  ما  الأوان  بالعود عند حلول ذلك  واأو�صاه  قبل،  به من  له  اأمر  مبا كان  لل�ّصاعر  واأمر 

 .(5(
العمر«

، ومل يوؤثر اأّنه جتاوزه. 
(6(

 عا�ص يعقوب يف زمن اأخيه الأمري حممد

)1) احلّلة ال�صرياء 125/1. وتتّمة الّن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17. 

)2) احلّلة ال�صرياء 125/1، واملقتب�ص )مكي) 23.

)3) املقتب�ص )مكي) 23، ونقل عنه ابن الأبَّار ذلك يف احلّلة ال�صرياء 125/1. 

)4) املقتب�ص )مكي) 24، وانظر الأبيات ومنا�صبتها يف �صعره.

)5) نفح الّطيب 120/5.

)6) مدح اأخاه الأمري حممداً، وابن اأخيه العا�صي بن حممد. 
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�سعره: 

اأبيات يف ثالث قطع؛ اثنتان يف مدح الأمري حممد وابنه  اإلينا من �صعره ثمانية   و�صل 

العا�صي، والثالثة يف الفخر. 

-1-

:
(1(

]ال�رضيع[يف احللة ال�صرياء )1: 125)
ــِر ــْه ِف ـــْن بــنــي  يَـــا بـــَن اخَلـــالِئـــف ِم الّزْهِر)2)1-   ]...........................[

ــُم  ــه ــلِّ ُك الأَْمـــــــــالِك  اأْكــــــــَرَم  ـــا  ي َطِر2-  ُم�سْ  ]...........................[

َوَم�سى  ى  انَْق�سَ ــِد  َق يَاَم  ال�سِّ اإنَّ  الب�رِص3-   ]...............[ يَديَك  يَْندى 

-2-

]الوافر[يف النفح )5: 120):
ــي ــوِم وَق ــاً  ــوم يَ اأَُجــــْد  مَلْ  ــــا  اأَنَ اإَذا  ِعـــَظـــاُم1-  ـــــــاٌر  اآث ــــــــْوِد  اُل ــــْم يف  ــــُه لَ

املَــَعــال ــيــيــِد  ِلــتـَـ�ــسْ يُـــْرَجـــى  َفــَمــْن  ـــَراُم؟2-  ـــِك ال اخَلـــــْرِ  َعــــْن  ـــَدْت  ـــَع َق اإذا 

-3-

:
(3(

]الوافر[يف املقتب�ص )24)

)1) قال ابن الأّبار: »وله مما قراأت يف كتاب )احلدائق) لبن فرج: الأبيات« وذكر حمقق كتاب احللة اأن هذه الأبيات يف 

الأ�صل مبتورة هكذا، وكتاب احلدائق لبن فرج مفقود. 

)2) هو فهر بن مالك بن الن�رض بن كنانة: جّد من اأجداد قري�ص، وذهب بع�صهم اإىل اأنه كان يقال له قري�صًا. 

التخريج )1):   

)1-3) احللة ال�صرياء 125/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 67. والأبيات غري مثبة يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

التخريج )2):   

)1-2) نفح الطيب 120/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 67. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 355.   

)3) قال ابن حّيان: »و�صفه بال�صعر ـ يق�صد معاوية بن ه�صام ـ ثم مل ين�صد له منه ما ي�صدق و�صفه، بل اأن�صد له ثالثة   =
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�َسْم�ٍس ــِد  َعــْب ــْن  ِم ــداً  ــاِج َم ــاِدي  ــنَ يُ ــاِل الـــيـَــَديْـــِن)1)1-  ــ�ــسَ ــْف ـــْرِع ِم ـــَف ــــِرمِي ال َك

َحــَواهــا  ــْد  ــَق َف ــَمــْكــُرَمــاِت  ــْل ِل �َسَما  ـــــي)2)2-  ـــــن ـــــاٍر ُرَديْ ــــِديٍّ وَخـــــطَّ ــــْن ــــِه ِب

ــا  يَّ ــ�ُّ ال ل  ــُكــُب  يَــ�ــسْ ِحــن  ــاً  ــث ــْي َوَغ ـــن)3)3-  ـــَط ـــبُ ال نـَـــــْوُء  ول  جــــــاَدْت  ــــِه  ِب

=    اأبيات من ق�صيدة مدح بها ابن اأخيه العا�صي بن حممد بن عبد الرحمن؛ لي�صت بطائل: )الأبيات) ا�صطرته القافية اإىل 

اأن قرن بني اأغزر الأنواء واأنزرها، فاأحال جداً«. املقتب�ص )مكي) 24. 

 الفرع«. وعبد �صم�ص: هو عبد �صم�ص بن عبد مناف بن ق�صي بن كالب جّد بني 
َّ
)1) يف احللة ال�صرياء: »ينادي... زكي

اأمية. 

؛ ردينة.  ، ن�صبة اإىل امراأِة ال�صمهريِّ اٌر: ذو اهتزاز. والرمُح الُرَدْيِنيُّ . وُرْمٌح َخطَّ )2) خّطار: خطر الرمح يخطر: اْهَتزَّ

)3) الُبَطنْيُ من منازل القمر. 

التخريج )3):   

)1-3) املقتب�ص )مكي) 24. واحللة ال�صرياء 125/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 67. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 356.   
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)2ـ ِب�رْصُ بُْن َحِبيب بْن الَوليد

)... = نحو 3)2هـ)

اإىل الأندل�ص بن عبد امللك بن عمر  اخل  الدَّ الوليد بن حبيب   هو ب�رض بن حبيب بن 

 بن احلكم، من اأهل قرطبة، ويعرف باحلبيبي، واأبوه 
(1(

ابن الوليد بن عبد امللك بن مروان

 .
(3(

، واأّمه عابدة املدينة
(2(

ون حبيب هو امللّقب بدحُّ

اإىل رواية احلديث قال:  الأبَّار  ابن  ، وعزاه 
(4(

�صاعراً« ابن حزم، فقال: »وكان   ذكره 

ون  بني دحُّ ُمغربه، فخلط  �صعيد وهم يف  ابن  لكن   .
(5(

ب�رض« بنت  ابنته عبدة  عنه  »روت 

ع فيه، ف�رضَّحُه، فرحل  وب�رض، فقال يف ترجمة ب�رض: »�صجنه عبد الّرحمن الأو�صط، ثمَّ ت�صفَّ

 .
(6(

ق، وحجَّ وروى احلديث، وجاء اإىل الأندل�ص يف �صورة اأخرى« اإىل ال�رضَّ

و�رضََّح ابن �صعيد مب�صدره، فقال: »وذكره ابن حّيان يف املقتب�ص، واأنَُّه قدم الأندل�ص 

، ومعلوم اأنَّ ابن 
(7(

حمن عن ذلك« بعلم كثري، وكان يتحلَّق يف اجلامع، اإىل اأن َنهاه عبد الرَّ

 .
(8(

ون) حيَّان ذكر هذه الأمور؛ ولكن يف ترجمة والده حبيب )دحُّ

 ول ُتْعَلُم �صنة وفاته وكذا ولدته، ولكن من املرّجح اأنه كان يف زمن الأمري حممد بن 

رُت وفاة والده حبيب دّحون بعد 220هـ.  عبد الّرحمن املتوفى �صنة 273هـ، اإذ َقدَّ

لة224/1، ورفع ابن حزم ن�صبه اإىل عبد امللك يف جمهرة اأن�صاب العرب 90. و�صاق ابن �صعيد ن�صبه اإىل جّده  )1) تكملة ال�صّ

حبيب، ثّم رفع ن�صب حبيب اإىل عبد امللك بن مروان يف املغرب60/1. 

لة 224/1. و�صبقت ترجمة اأبيه �ص 294. )2) تكملة ال�صّ

)3) من الّن�صاء الّداخالت اإىل الأندل�ص من امل�رضق، وكانت جارية �صوداء من رقيق املدينة، حالكة الّلون، غري اأّنها تروي 

عن مالك ابن اأن�ص اإمام دار الهجرة وغريه من علماء املدينة، حّتى قال بع�ص احلّفاظ: اإنها تروي ع�رضة اآلف حديث. 

وهبها حممد بن يزيد بن م�صلمة لدّحون، فقدم بها اإىل الأندل�ص، وقد اأعجب بعلمها وفهمها، واّتخذها لفرا�صه. نفح 

الّطيب 123/4.

)4) جمهرة اأن�صاب العرب 90. 

لة 224/1. )5) تكملة ال�صّ

)6) املغرب 62/1.

)7) املغرب 62/1.

)8) املقتب�ص )مكي) 94.
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�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره خم�صة اأبيات، يف قطعتني بني غزل وفخر. 

-1-

:
(1(

 ]اخلفيف[يف املغرب )1: 62)

ــِد ـــاَء ِمـــْن نَــْحــو َنْ ــــَ�ٍْق اأَ�ـــسَ ــِدي)2)1- ُقـــْل ِل ــْع ــاِكــُن اِلــــْزِع بَ ــَف بـــاهلِل �ــسَ ــْي َك

اأََقـــاُمـــوا ــوِد  ــُه ــُع ال ــى  ــَل َع اأَتُـــَراُهـــْم  ــْهــِدي2-  ــَع ِب اأََخـــــلَّ  ـــْد  َق الـــبـَــْنُ  تـُـــَرى  اأَْم 

َويِفٍّ َغـــْرَ  نُـــوِّ  الـــدُّ يِف  ــْن  ــُك يَ ـــْن  َم ــِد؟3-  ــْع ــبُ ـــــــاوؤُُه يف ال يُـــْرَجـــى َوَف َكــْيــَف 

-2-

:
(3(

 ]الب�صيط[يف املغرب )1: 62)

َقاِطبًَة الأَْر�ــــسِ  َجِمْيَع  َمــنَّ  ِ لأُ�ــرصْ ــــُغ َمــــال يَــْبــُلــُغ الأََجـــــُل1-  ــــُل ـــــاراً واأَبْ نَ

َمثٌَل ــُه  لَ نْيَا  الدُّ يف  لَْي�َس  ــذي  الَّ ــا  اأَن ــُل2-  َــثَ ــَي يف الــعــْلــيـَـا َجـــَرى امل ــاِئ ــَق ــارِت وِب

)1) قال ابن �صعيد: »واأن�صد له ـ يق�صد ابن الإمام ـ قوله: الأبيات« املغرب 62/1.

ُف ِمن الأَْر�ِص اإِىَل َجْنِبه ُطَماأِْنيَنٌة. وهو اأي�صًا منعَطُف الوادي.  )2) اجِلْزُع: املُ�رْضِ

التخريج )1):   

)1-3) املغرب 62/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 58. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 351.  

)3) قال ابن �صعيد: »ملّا قال الأبيات؛ �صجنه عبد الرحمن الأو�صط، ثّم ت�صفع فيه، ف�رّضحه، فرحل اإىل امل�رضق، وحّج وروى 

احلديث. وجاء اإىل الأندل�ص يف �صورة اأخرى«. املغرب 62/1. 

التخريج )2):   

)1-2) املغرب 62/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 58. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 351.   

Diwan-Bin-Marwan.indb   343 12/8/09   9:39 AM



344

)2ـ ممد بن عبد اهلل بن ممد)1)

)... - ))2هـ)

 بن ه�صام بن عبد الرحمن بن 
(2(

 هو حممد بن عبد اهلل حممد بن عبد الرحمن بن احلكم

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا القا�صم. 

وهو والد اخلليفة عبد الرحمن النا�رض، وكان حممد ويلَّ عهد اأبيه وبكر اأولده، و�ُصِعَي 

 .
(3(

به عنده فحب�صه بالق�رض، اإىل اأن قتله اأخوه املطرِّف بن عبد اهلل �صنة 277هـ

اأورده ابن الأبَّار يف باب من مل يعرث على اأ�صعارهم. 

�سعره: 

مل اأقف على �صيء من �صعره. 

 ،175/4 خلدون  ابن  وتاريخ   ،156  ،150/2 املغرب  والبيان   ،367/2 ال�صرياء  واحلّلة   ،62 )العربي)  املقتب�ص  له:  ترجم    (1(

والكامل 621/6، واأعمال الأعالم 26.

)2) احلّلة ال�صرياء 367/2. 

)3) البيان املغرب 150/2، وجاء يف مو�صع اآخر 156/2: اأنَّ والده عبد اهلل هو من قتله، وقتل اأخاه املطرِّف بعده. ويف الكامل 

621/6: قتله يف حدٍّ من احلدود. وانظر ترجمة املطرِّف يف الإحاطة 278/3. 
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د بُن َمالك )2ـ َماِلُك بْن ُممَّ

)... - بعد2)2هـ)

 ،
(1(

هو مالك بن حممد بن مالك بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عمر بن مروان بن احلكم

املعروف باملرواين، ويكنى اأبا القا�صم، من اأهل قرطبة.

، واأثنى على علمه 
(2(

ذكره ابن الفر�صي يف تاريخه بقوله: »مالك بن يحيى القر�صي«

 بن خملد كثرياً، و�صحبه، و�صمع من اخل�صني، وكان بليغًا، 
ّ
وفهمه، فقال: »�صمع من بقي

. وزاد ابن حّيان، فقال: »كان من مالأ اأهل الأدب يف 
(3(

�صاعراً، وويّل الوليات بعد ذلك«

زمانه، ومن اأجل قري�ص يف ن�صابه، كان من ال�ّصعراء املفلقني املطبوعني، ومّمن عني زيادة 

على ذلك بطلب العلم ورواية احلديث، وتفنّن يف �رضوب الأدب وحفظ الّنحو والّلغة، 

فكان له من براعة الإمالء وبالغة الرّت�صيل حظ وافر، وت�رضف يف اأعمال ال�ّصلطان الّرفيعة، 

 .
(4(

وحملت عنه اأ�صعار بديعة«

 بن خملد قبل ت�صلِّمه الولية، وقد ذكره ابن الفر�صي نقاًل عن 
ّ
ومّما يروى خربه مع بقي

 بن خملد: يا مالك اأو�صيك بو�صّية، اإّنك ل ت�صتطيع ما يجب عليك، 
ّ
مالك: »قال يل بقي

 .
(5(

ولكن كن اأ�َصدَّ من غريك. قال مالك: اأنا واهلل اأَ�صدُّ من غريي«

 واآخر ذكر له ورد يف املقتب�ص، يف خرب غزوة الولد املطرِّف بن الأمري عبد الّرحمن �صنة 

282هـ، وفيه قال ابن حّيان: ».. واأمر اأي�صًا ب�صجن حممد بن ملك القري�صي وتقييده، فنّفذ 

)1) املقتب�ص )العربي) 67، وحدث حتريف يف قوله: عبد املالك بن عمر، وقوله: املعروف بالعرواين. وانظر احلّلة ال�صرياء 

370/2. ويف تاريخ علماء الأندل�ص 628/2، قال: مالك بن حممد بن القر�صي. 

)2) تاريخ علماء الأندل�ص 628/2. ولكنه يف اأثناء الرتجمة عاد فقال: مالك بن حممد القر�صي. 

)3) تاريخ علماء الأندل�ص 628/2. ونقل عنه احلّلة ال�صرياء 370/2. وانظر خرب اخل�صني مع مالك بن حممد يف حلم ف�رّضه له 

يف املقتب�ص )مكي) 259. 

)4) املقتب�ص )العربي) 67. ونقل عنه ابن الأبَّار مع بع�ص الختالف يف احلّلة ال�صرياء 370/2. 

)5) تاريخ علماء الأندل�ص 628/2، ونقل عنه ابن الأبَّار يف احلّلة ال�صرياء 370/2.
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. وعلى هذا ترّجح وفاته بعد �صنة 282هـ. 
(1(

ذلك«

 �سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

واب مالك بن حممد  )1) املقتب�ص )العربي) 136، واملالحظ يف قوله )حممد بن ملك القري�صي): التحريف والقلب؛ فال�صّ

القر�صي. 
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)2ـ ِه�َسام بُْن َعْبِد الرَّحمن بُن احَلَكم

)... - بعد 3)2هـ)

 بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام 
(1(

 هو ه�صام بن عبد الّرحمن بن احلكم

 .
(2(

ابن عبد امللك بن مروان، ويكنى اأبا الوليد

 اأثنى عليه ابن حيَّان، فذكر اأنَّ معاوية بن ه�صام اأحلقه بالعلماء والف�صالء من اأهل بيته 

اإذ قال: »كان من اأهل الف�صل واحلكم، والب�رض بالعربية واللغة، والنفاذ يف معرفة احلديث 

 وغريه من العلماء، وتقدمت مرتبته يف العلم والقيام 
(3(

وروايته، فقد اأكرث الرواية عن يحيى

به الأمري  ، وقد ن�صَّ
(4(

بالل�صان واحلفظ، ول�صيما اأخبار اخللفاء من قومه بامل�رضق واملغرب«

حمن بن احلكم للخالفة على ال�صالة على جنائز اأهل ق�رضه واخلا�صة من رجاله،  عبد الرَّ

 .
(5(

وهو الذي �صلَّى على املغني زرياب

اأن  اأخيه الأمري حممد يف �صاأن جارية له، وموؤّداها   وله�صام بن عبد الّرحمن ق�صة مع 

الأمري حممداً رغب يف جارية له�صام، فعزم ه�صام على رده، غري اأنه راجع نف�صه، فجهزها 

 .
(6(

اإىل اأخيه باأح�صن اجلهاز، فارتفعت منزلته ونال من اأخيه ماًل عظيمًا

 واآِخُر ِذْكٍر له�صام ورد يف خرب غزوة تدمري، اإذ قال ابن حّيان: »�صنة ثالث وثمانني 

ومئتني، فيها غزا بال�صائفة الغزوة املعروفة بغزوة تدمري العم ه�صام بن الأمري عبد الّرحمن 

. وعلى هذا فقد 
(7(

ابن احلكم، وكان القائد معه اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد بن اأبي عبدة «

)1) نفح الطيب 119/5. وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) املقتب�ص )مكي) 23، وذكره ابن حّيان نقاًل عن الّرازي يف اأوائل اأبناء الأمري عبد الّرحمن.

)3) يحيى بن يحيى: عامل اأندل�صي دارت فتيا الأندل�ص بعد عي�صى بن دينار على راأيه وقوله، تويف �صنة 234هـ. انظر تاريخ 

علماء الأندل�ص 898/2. 

)4) املقتب�ص )مكي) 219.

)5) املقتب�ص )مكي) 219. وزرياب: علي بن نافع املغني امل�صهور الوافد على عبد الرحمن بن احلكم، وقد تويف قبله باأربعني 

يومًا يف �صنة 238هـ. انظر املقتب�ص )مكي) 87. 

)6) انظر الق�صة وهي طويلة يف املقتب�ص )مكي) 216- 218.

)7) املقتب�ص )العربي) 137، ونقل عنه البيان املغرب 138/2.
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كان حّيًا يف �صنة 283هـ، ول ُيْعرُف اأن جتاوزها اأم ل؟

�سعره: 

د املّقري بذكر �صعره، فاأورد له �صتة اأبيات يف قطعتني، فيمن ا�صمه ريحان.   تفرَّ

-1-

:
(1(

 ]الطويل[يف نفح الطيب )120:5)

ــا َ ــاإِنَّ َف ــَب  ــْي احَلــِب َمــاَزْحــُت  ـــا  اأَنَ اإَِذا  ــْزِح1-  َ امل َذِلـــَك  يِف  الــَهــمِّ  �ِسَفاَء  ــْدُت  َقــ�ــسَ

اِحكاً ُم�سَ اأََراُه  اأَْن  اإلَّ  الَعْي�ُس  َفَما  ْبِح2-  ال�سُّ َعِن  البَِهْيُم  اللَّْيُل  ِحَك  �سَ َكَما 

-2-

:
(2(

 ]الطويل[يف نفح الطيب )119:5)

َداِئماً ِع�ْسُت  َما  َريْــَحــاُن  يَا  ِحــبُّــَك 
اأُ ــاُن1-  واَل ــ�ــُس  الإِنْ ُحبَِّك  يِف  َلَمــِنــي  َولَــْو 

َو�ُسْهَدُه  ــاَلَم  الــظَّ ـــَو  اأَْه مَلْ  َولَــــْوَلَك  ــاُن2-  ــْربَ ِغ اِر  ـــدَّ ال ُذَرا  يِف  ِل  ُحبِّبَْت  وَل 

ـــُه نَّ لأَ اإِلَّ  ــاَن  ــَح يْ ــرَّ ال ــُق  اأْعــ�ــسَ وَمــا  َهْيَماُن 3-  َقــْلــِبــَي  ِفــيــِه  ــٍم  ا�ــسْ يِف  يــُكــَك  �ــرَصِ

جَمِْل�ٌس ــْرَف  الــظَّ يُْكِمِل  مَلْ  ــُه  اأَنَّ َعَلى  ــاُن)3))-  ــَح َريْ اِح  الـــرَّ ــَع  َم ِفيِه  يَُكْن  مَلْ  اإَِذا 

)1) قالها يف فتى ا�صمه ريحان.

التخريج )1):   

)1-2) نفح الطيب 119: 5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 63. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 359.  

)2) قال املّقري: »وقال اأخوهما الثالث ه�صام بن عبد الرحمن فيمن ا�صمه ريحان: الأبيات«. نفح الطيب 119/5.

رف: الكيا�صة.  )3) الظَّ

التخريج )2):   

)1-4) نفح الطيب 119: 5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 63. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 359.  
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د بن عبد الرَّحمن 29ـ ِه�َساُم بُْن ُممَّ

)... - ))2هـ)

 بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية 
(1(

حمن بن احلكم  هو ه�صام بن حممد بن عبد الرَّ

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

ه به يف ع�صكره،   نّوه ابن الأبَّار به، فقال: »وويل ه�صام لأخيه الأمري عبد اهلل جيَّان، ونوَّ

اإليه  اأدبًا، ثّم �ُصعي به  اأهل بيته جماًل، واأكملهم  اأمتِّ  وقلَّده مي�رضته يف غزواته، وكان من 

 .
(2(

فقتله «

 وذكر ابن حّيان خرب حب�صه، فقال: »اأمر الأمري عبد اهلل ب�صجن اأخيه ه�صام بن الأمري 

ال�صامي، واأحمد بن  اأمية، و�صعيد بن وليد  حممد، ومروان بن عبد امللك بن عبد اهلل بن 

ه�صام بن الأمري عبد الّرحمن، ومو�صى بن اأحمد بن زياد، فحب�صوا يف املُْطبق بداخل الق�رض 

جميعًا، ثّم َقتل منهم اأخاه ه�صامًا ومروان و�صعيداً، ليلة الأربعاء لثنتي ع�رضة ليلة خلت 

 .
(3(

من �صعبان فيها «

 ثّم وعد ابن حّيان بذكر ق�صته يف غري هذا املو�صع، غري اأنَّ اخلرب مل ي�صل اإلينا يف الأجزاء 

 .
(4(

املطبوعة. وعلى هذا فوفاته حتققت على يدي اأخيه الأمري عبد اهلل �صنة 284هـ

�سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) احلّلة ال�صرياء 367/2، وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) احلّلة ال�صرياء 367/2.

)3) املقتب�ص )العربي) 146. وانظر البيان املغرب 153/2، واأعمال الأعالم 26.

)4) ورد خرب مقتله يف حوادث �صنة 284هـ. انظر املقتب�ص )العربي) 146. 
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(1(( 30ـ اأحمد بن معاوية )ابن القطِّ

)... - ))2هـ)

 هو اأحمد بن معاوية بن حممد بن ه�صام بن معاوية بن ه�صام بن عبد الرحمن بن معاوية 

 ، القطِّ بابن  وعرف  القا�صم،  اأبا  يكنى  احلكم،  بن   
(2(

مروان بن  امللك  عبد  بن  ه�صام  ابن 

وجّده ه�صام هو املنبَّز بذلك، وكان اأحمد جميل الوجه، فقال فيه ابن اأيوب القر�صي: 

ـــْت َقـــطُّ ـــَع ـــِم ـــسُ ــــطُّ اأُْعــــُجــــوبــــٌة َمــــا � ــــــــــدُه ِق ــــــوا: َر�ـــــســـــاً َوال ــــــالُ َق

ــيِّــدي ـــا �ــسَ ــَف يَ ــْي ــسَّ ــ� ـــدوَك ال ـــلَّ واملِ�������ْرُط َقـــْد َق ِب�����َك  اأَْوَل  وال�����ُق�����ْرُط 

 واأثنى ابن الأبَّار عليه، فقال: »وكان اأحمد من اأهل العناية بالعلم وال�صناعة والنجامة 

اهلل، وغزوته  عبد  الأمري  فاأطنب يف ذكر خروجه على  ابن حيَّان  ا  اأمَّ  .
(3(

الهيئة« ومعرفة 

 .
(5(

. وقد قتل يف املعركة �صنة 288هـ
(4(

ال�صهرية املعروفة بيوم �صمورة

واأورده ابن الأبَّار يف باب من مل يعرث على �صعرهم. 

�سعره: 

مل اأقف على �صيء من �صعره. 

ترجم له: املقتب�ص )العربي) 155، وجمهرة اأن�صاب العرب 97، واحلّلة ال�صرياء 368/2. والبيان املغرب 140/2.   (1(

)2) املقتب�ص )العربي) 155.

)3) احلّلة ال�صرياء 368/2.

)4) املقتب�ص )العربي) 155.

)5) املقتب�ص )العربي) 155، ويف البيان املغرب 140/2، قتل يف �صهر ربيع الأول.
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د بُْن ِه�َسام 31ـ ُمَعاويُة بُْن ُممَّ

)... - )29هـ)

 بن 
(1(

هو معاوية بن حممد بن ه�صام بن الوليد بن الأمري ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية

 ،
(2(

ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا عبد الّرحمن، ويعرف بابن ال�صبان�صية

من اأهل قرطبة. 

، وحممد بن و�صاح، وُمطرِّف بن قي�ص، وعبد الأعلى بن 
(3(

 بن خملد
ّ
 اأخذ العلم عن بقي

 .
(5(

، وحممد بن يو�صف بن مطروح وغريهم
(4(

الم اخل�صني وهب، وحممد بن عبد ال�صَّ

، واأخرب اأنَّه رحل 
(6(

 ذكره ابن الأبَّار، فقال: »وكان عاملًا، اأديبًا داهيًا، �صاعراً مطبوعًا«

حاّجًا �صنة 275هـ، فاأّدى الفري�صة، ثّم قفل راجعًا اإىل الأندل�ص، فازدادت مكانته بها. 

الثغر  اإىل  اخلارج  القط، وهو  بابن  امللّقب  ه�صام  بن  بن حممد  معاوية  بن  اأحمد  وابنه 

 .
(7(

الأعلى لقتال الن�صارى، فقتل يف موقعة يوم �صمورة

 وتويف معاوية �صنة 298هـ، وقال ابن الأبَّار: »يف اأخريات اأيّام الأمري عبد الّرحمن بن 

 .
(8(

حممد«

�سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

لة، عطار 692/2، و�صاق ن�صبه اإىل معاوية القر�صي املرواين. وبقّية ن�صبه يف تاريخ علماء الأندل�ص 472/1. )1) تكملة ال�صّ

)2) عرف بهذا اللقب غري واحد اأ�صهرهم ابن اأخيه معاوية بن ه�صام بن حممد؛ الأديب الأخباري الذي ينقل عنه ابن حّيان 

كثرياً من اأخبار الّدولة املروانية، وجاءت بعد ترجمته ترجمة عّمه يف التكملة 692/2. 

 بن خملد: اأ�صهر حمّدثي الأندل�ص، رحل اإىل امل�رضق حاّجًا ولقي كبار العلماء فيه، ثّم عاد اإىل الأندل�ص ون�رض احلديث 
ّ
)3) بقي

لة197/1. فيه، تويف �صنة 276هـ يف بداية عهد عبد اهلل بن حممد. انظر تاريخ علماء الأندل�ص 171/1، وال�صّ

)4) حممد بن عبد ال�ّصالم اخل�صني: حمدث معروف رف�ص تويّل الق�صاء زمن حممد بن عبد الّرحمن، وتويف �صنة 286هـ. انظر: 

تاريخ علماء الأندل�ص 649/2، وجذوة املقتب�ص117/1.

لة 692/2. )5) تكملة ال�صّ

لة 692/2. )6) تكملة ال�صّ

)7) قد �صلفت ترجمة ابن القط.

)8) وهو وهم وا�صح؛ فاملق�صود اأخريات اأيّام الأمري عبد اهلل بن حممد املتوفى 300هـ، البيان املغرب 148/2.
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32ـ اإبراهيم بن ممد بن عبد الّرحمن

)... - )29هـ)

 بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية 
(1(

هو اإبراهيم بن حممد بن عبد الّرحمن

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

د بذكره ابن الأبَّار اإذ نقل ب�صعة اأبيات من �صعره عن ابن فرج  من �صعراء املروانية، تفرَّ

يف كتابه )احلدائق)، وذكر ابن حزم اأّنه عارف بالغناء، فقال: »وكان عثمان واإبراهيم ابنا 

 .
(2(

حممد اأي�صًا عارفني بالغناء جّداً«

 وكانت وفاته �صنة298هـ، على ما ذكر ابن عذاري يف وفَيات ذاك العام: »وفيها مات 

 .
(3(

اإبراهيم بن الإمام حممد، رحمه اهلل«

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ثالثة اأبيات، يف قطعة واحدة يف الغزل. 

-1-

:
(4(

]املتقارب[يف احلّلة ال�صرياء )1: 130)
َمــــْنــــِزل يِف  ــــَي  ــــنِّ ِم َك  ــــــــــوُّ ُدنُ ل1-  اهللُ  َُه  ــــــ�ــــــرصَّ يَ ـــــُك  ـــــْل ُ امل ُهـــــــَو 

َواِحــــــٌد ــــٌب  ــــاِن َج َفـــيـَــْكـــنـُــُفـــنـَــا  ــِل)))2-  ــَه ــْن ـــْن َم ُب ِم ْ ـــ�ـــرصُّ ــا ال ــنَ ــُع ــَم ــْج َويَ

َحــديــٍد ــا  ــابَ بَ ُدونَــــَك  َحـــاَل  واإْن  ــــَن اَلـــــْنـــــَدِل)))3-  ــٌد ِم ــي ــسِ ــ� ٌ َم وَقـــ�ـــرصْ

)1) احلّلة ال�صرياء 130/1. وتتّمة الّن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 99.

)3) البيان املغرب 148/2.

)4) قال ابن الأّبار: »اأن�صد له ابن فرج يف )كتاب احلدائق): الأبيات« احلّلة ال�صرياء 130/1.

ْنُتُه. واملَْنَهُل: املَْوِرُد ؛ وهو املو�صع الذي فيه املَ�رضب. )5) َكَنْفُت ال�صيء اأْكُنُفُه، اأي ُحْطُتُه و�صُ

)6) اجَلْنَدل: احِلَجارة. 

التخريج )1):   

)1-3) احلّلة ال�صرياء 130/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 78. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 368.  
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د بْن َعْبد الرَّحمن 33ـ الَقا�ِسُم بُْن ُممَّ

)... - قبل300هـ)

 بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية 
(1(

 هو القا�صم بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا حممد. 

 قال فيه ابن حّيان: »من اأدباء بني مروان ونبهائهم القا�صم... كان من الأدباء ال�صعراء، 

، ثّم نقل عن معاوية بن ه�صام ال�صبين�صي )ن�ّصابة القوم وابن عّمهم) 
(2(

» اأّنه كان مقالًّ اإّل 

اعر  قوله: »القا�صم بن حممد هذا كان كثري ال�صعر، يكاتب بالأبيات حممد بن عبد العزيز ال�ّصَّ

 .
(3(

املح�صن يف وقته، وكان �صنيعته املنقطع اإليه، ومادحه املقت�رض عليه«

الباأو  �صديد  املو�صوفني،  اجلبابرة  اأحد  »وكان  والتيه:  باجلربوت  الأبَّار  ابن  وو�صفه   

عذاري،  ابن  ذكرها  يف  ل  ف�صّ التي  الوخيمة  عاقبته  عليه  جّر  الأمر  هذا  ولعّل   ،
(4(

تيَّاهًا«

فقال يف �صاأن القا�صم اأخي الأمري عبد اهلل: »كان الأمري عبد اهلل قد اتَّهم اأخاه بالقيام عليه 

ا كرث بذلك الرفع اإليه، وتتابع الكالم فيه عليه، راأى  يف امللك، واإيراده موارد الهلك، فلمَّ

حتَّى  الق�رض،  من  البنيقة  دار  يف  يحب�صه  اأن  وال�صيا�صة،  التدبري  وحكم  الريا�صة،  مبقت�صى 

اأّمه  له  فاأر�صلت  هنالك،  الّنوم  فمنع  الدويرة،  اإىل حب�ص  نقله  ثّم  الأمر،  يك�صف من هذا 

ُمْرِقداً لذلك، واأمرته اأن يق�صمه على ثالثة اأيام، ف�رضب اجلميع يف يوم واحد؛ فاأ�صبح رهن 

 .
(5(

احِلَمام«

 ومّما �صبق نعلم اأّن القا�صم مات قبل نهاية عهد الأمري عبد اهلل بن حممد.

)1) احلّلة ال�صرياء 127/1. وتتّمة الّن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) املقتب�ص )مكي) 200، واحلّلة ال�صرياء 127/1.

)3) املقتب�ص )مكي) 201. وحممد بن عبد العزيز: هو العتبي ال�ّصاعر املعروف يف زمانه.

)4) احلّلة ال�صرياء 127/1. والباأو: الِكرب والفخر. 

)5) البيان املغرب 150/2. غري اأّنه بعد ب�صع �صفحات يقول باأّن عبد اهلل قتل اأخوين له: ه�صامًا بال�ّصيف والقا�صم بال�ّصم. 

انظر البيان 156/2، وقد �صبقه اإىل هذا الراأي ابن حزم يف ر�صائل ابن حزم 90/2. 
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�سعره:  و�صل اإلينا من �صعره �صبعة اأبيات يف اأربع قطع، بني غزل وذمٍّ وو�صف.

-1-

:
(1(

]خملع الب�صيط[ يف النفح )5: 121)
َدْهــــِري ــاِء  ــيَ ــم ــي ــِك ــال ِب ــُت  ــْل ــِغ ــسُ �  -1ِ ـــرصْ ـــ� ــــْم اأُِفـــــــــْد َغـــــــْرَ ُكــــــلِّ ُخ ــــَل َف

ــٍل ــْق َع ِخـــــَداُع  ـــٍر،  ـــْك ِف اإتْــــَعــــاُب  ـــِر2-  ـــْم ـــيَـــاُع ُع ـــاُد َمـــــــاٍل، �ـــسَ َفـــ�ـــسَ

-2-

:
(2(

]الب�صيط[يف املقتب�ص)201)
َفٍة ُم�رْصِ فوَق  ُمَداماً  َطبْحُت  ا�سْ اإِنِّ  ــاِن)3)1-  ــيَ ــْن ــلِّ بُ ــْن ُك ــْد ُعــلِّــيَــْت َع ــاَء َق ــمَّ �ــسَ

التخريج )1):    (1(

)1-2) نفح الطيب121/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 71. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 363.  

)2) قال ابن حيان: »وقد زعم معاوية بن ه�صام ال�صبين�صي- ن�ّصابة القوم وابن عمهم- اأن القا�صم بن حممد هذا كان كثري 

اإليه، ومادحه املقت�رض  ال�صعر، يكاتب بالأبيات حممد بن عبد العزيز ال�صاعر املح�صن يف وقته، وكان �صنيعته املنقطع 

عليه، واأن�صد له من ذلك اأبياتًا كتب بها اإىل هذا يومًا؛ ا�صطبح فيه يف علِّية له على ب�صتان رائق املنظر يف داره، فاأجابه 

حممد بن عبد العزيز العتبي بقوله: 

ــٍة ــيَ ــاِم ــسَ � ــم  ــج ــنّ ال زاء  ـــــــاإِ ِب ـــٍة  ـــنَّ َج ــواِنيِف  ــس ر� ــات  ــنّ ج طيبها  ــا  ــَه لَ اأَهـــــَدت 

ـــيـــل زاهــــرة ـــّل مــــرواِنواأوجـــــــه كــنــجــوم ال اآل  مــن  ُدجــــًى  ــدر  ــب ب خــفــت 

اأرومـــتـــهـــا ــــالًّ يف  م ــس  ــ� ــري ق ـــى  ـــل داِناأع ــــــوده  ج ـــــي  ـــــَرجِّ ُ مل وجـــــــــوُدُه 

ـــد حــوتــا ـــان ق ـــه كـــّف ـــوال ل ـــن كـــّفـــاِنغــمــُر ال ــــو  ت مل  ــــا  م املـــــكـــــارم  ــــن  م

ــَلــُفــوا ـــه �ــسَ ـــــــاًء ل ـــَه اآب ـــبَ ـــس ــــــرُّ اأ� ــاً بــاإحــ�ــســاِناأغ ــان ــس ــ� ــــوداً بــجــوٍد واإح ج

وزهرتها الــّدنــيــا  ـــَده  ِج على  ــرصْب  ــا� ــا كـــرَّ الـــديـــداِنف وجــــــْوَدِة الــعــيــ�ــس م

وهي طويلة«. املقتب�ص )مكي) 201.   

، اأي طويُل الراأ�ص  بة الأنف مع ا�صتواِء اأعاله. ورجٌل اأَ�َصمُّ الأنف. وجبٌل اأَ�َصمُّ َمُم: ارتفاٌع يف ق�صَ )3) واملدام: اخلمر. وال�صَ

َمِم فيهما.  بنيِّ ال�صَ

التخريج )2):   

)1) املقتب�ص )مكي) )201). وبنو اأمية يف الأندل�ص 72. والبيت غري مثبت يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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مما ن�سب له وهو لغره: 

-1-

:
(1(

]الب�صيط[يف املقتب�ص )201)
ــَمــٌن ثَ ـــُه  لَ ــاٍن  ــَم ــْث ُع َداِر  يف  ــــاُء  َ امل ــاِن)2)1-  الــ�ــسَّ ــن  ِم ــاٌن  �ــسَ لــه  ِفيَها  َواخِلــْبــُز 

ِبِه ــَرْرَت  َم ُعْثماٍن  ُكلِّ  َعَلى  فا�ْسَلْح  ـــاِن)3)2-  ـــفَّ َع ـــَن  بْ ــاَن  ــم ــْث ُع ــَة  ــَف ــي ــِل اخَل اإلّ 

)1) قال ابن حّيان: »ومن م�صهور قوله بديهته ال�صائرة يف النا�ص يف عثمان اأخيه، وقد زاره فا�صت�صقاه ماًء، فاأبطاأ به عليه 

غالمه لعلَّة مل يقبلها القا�صم، فقال البيتني« املقتب�ص )مكي) 201. 

)2) يف النفح: »واخلبز �صيء له �صاأن من ال�صان«. وقد �رضف ال�صاعر عثمان يف البيتني. 

)3) يف النفح: »غري اخلليفة«. 

التخريج )1):   

)1-2)  املقتب�ص )مكي) 201. ونفح الطيب121/5. واحللة ال�صرياء 127/1. وقال ابن الأّبار: كذا قال ابن حّيان، وهو   

الرب  بن عبد  اأبو عمر  اأن�صدهما  احلارثي،  الرحيم  بن عبد  امللك  لعبد  البيتان من قطعة  واإمنا  به.  غلط ل خفاء 

النمري يف كتاب بهجة املجال�ص من تاأليفه، وهي: 

عثمان �ـــرصب  جـــايف  ــدة  ــن ك اأخـــت  ــا  بــهــجــــــــــــــراني اأود  ــنــي  ــب ل واأزمــــعــــي 

�ساخطة �ــســر  �ــســري  كــنــدة  ـــت  اأخ ــا  وغ�سباني غ�سبى  منتوى  تنتوي  كــي 

ثــمــــــــن لــــه  عـــثـــمـــان  دار  يف  الـــ�ساناملــــــاء  مــن  �ــســاأن  لــه  فــيــه  واخلــبــز 

ثمـن ذو  ــد  ــم احل اأن  يــعــلــم  ــمــان  ـــداً بــجــــــــــــــانعــث ـــم ــه يــ�ــســتــهــى ح ــن ــك ل

رجاًل يحمدوا  اأن  من  اأكي�س  ــده اآثـــــار اإحــ�ــســـــــــــانوالنا�س  ــن ــــروا ع ــى ي حــت

واأنقهمـــا ــنــان  ــاأ�ــس ب ــك  ــدي ي عثماناغــ�ــســل  مــعــروف  مــن  ــة  ــاب الــن غــ�ــســل 

ـــررت به ــل عــثــمــان م عــفـــــــــــانوا�ــســلــح عــلــى ك ـــن  ب ــان  ــم ــث ع ــة  ــف ــي اخلــل اإل 

والأبيات يف بهجة املجال�ص 564/1. وفيها زيادة وبع�ص الختالف. والثابت اأن الأبيات لعبد امللك بن عبد الرحيم   

احلارثي، وهو �صاعر عبا�صي تويف �صنة 190 هـ. ويف العلماء من يجزم باأن من �صعره الالمية املن�صوبة لل�صموءل، كلها اأو 

اأكرثها، ومطلعها: 

ُه  ِعر�سَ ــوؤِم  ــُل ال ــن  ِم يَدن�س  مَل  املـَــرُء  ــُلاإِذا  ــي ــم َج ــــِه  ــــدي ــــرتَ يَ ِرداٍء  ــــلُّ  ــــُك َف

والبيتان له يف )بنو اأمية يف الأندل�ص 72). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 364.   
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د بن عبد الرَّحمن)1) )3ـ َعْبُد اهلِل بُْن ُممَّ

)229- 300هـ)

حمن بن ُمعاوية بن   هو عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الرَّ

 .
(3(

، يكنى اأبا حممد، واأّمه اأم ولد ا�صمها ع�صار
(2(

ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم

اأّيامه تفاقمت الفتنة بالأندل�ص،  ، ويف 
(4(

ويل اخلالفة بعد اأخيه املنذر يف �صفر �صنة 275هـ

 .
(5(

وامتّدت اإىل نهاية وليته، فتنغ�ص عليه ُملكه

عن  نقاًل  حّيان  ابن  فقال  وتدينه،  اأخالقه،  وح�صن  �صريته،  على  املَ�صادِر  ُجلُّ  اأثنت 

واأمثلهم  بالأندل�ص،  اأمّية  بني  خلفاء  اأ�صلح  من  اهلل  عبد  الأمري  يعّدون  »كانوا  الّرازي: 

. وقال ابن عذاري: »كان الإمام عبد اهلل مقت�صداً، 
(6(

طريقة، واأمتّهم معرفة، واأمتنهم ديانة«

يظهر ذلك يف ملب�صه و�صكله، وجميع اأحواله، وكان حافظًا للقراآن كثري التالوة له،... 

. اإّل اأن ابن حزم راأى 
(7(

وكان متقّدمًا يف ورعه وف�صله، حمّبًا للخري واأهله، كثري ال�صالة «

الّدماء، مع كرثة  قّتاًل تهون عليه  اإذ قال: »اإنه كان  الّدماء  خالف ذلك؛ فو�صمه ب�صفك 

اإقباله على اخلريات، واإعرا�صه عن املنكرات، فاإنه احتال على اأخيه املنذر على اإيثاره له، 

اَمُه باأن �َصمَّ له امِلب�صع الذي َف�صده به، وهو نازل بع�صكره على ابن حف�صون،  وواطاأ حجَّ

والّنجوم   ،469/17 بالوفيات  والوايف   ،38/1 امللتم�ص  وبغية   ،241/1 املقتب�ص  19، جذوة  )العربي)  املقتب�ص  له:  ترجم    (1(

الّزاهرة 200/3، و�صري اأعالم الّنبالء 155/14 واأعمال الأعالم 26، والكامل 451/6، و�صذرات الذهب 423/3.

)2) جذوة املقتب�ص 241/1، ويف باقي امل�صادر �صيق ن�صبه اإىل عبد الّرحمن بن معاوية، اأو اإىل حممد بن عبد الّرحمن.

)3) املقتب�ص )العربي) 19، وجذوة املقتب�ص 41/1، وبغية امللتم�ص 38/1. ويف البيان املغرب 152/1، قال: اأمه ت�صّمى بهار، 

وقيل ع�صار. 

)4) العقد الفريد 497/4، واملقتب�ص )العربي) 19، واحلّلة ال�صرياء 120/1.

اإىل  له يف غيه  ُمدَّ  الذي  واأ�صـهر اخلارجـني عمـر بن حف�صـون،  الأندل�ص خـال قرطبة،  )5) خرجـت عليـه معظـم كـور 

اأن هلك يف �صدر ولية عبد الّرحمن الّنا�رض، انظر املقتب�ص )العربي) 25-52، واأخبار جمموعة 133، والبيان املغرب 

 .149 -120/2

)6) املقتب�ص )العربي) 53. وهذا اجلزء من املقتب�ص خمت�ص باأيّام الأمري عبد اهلل و�صريته.

)7) البيان املغرب 120/2، وانظر اأعمال الأعالم 26، والوايف بالوفيات 469/17، و�صري اأعالم النبالء 264/8، والّنجوم الّزاهرة 

.200/3
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يف واحداً بعد واحد؛ قتل حممداً، والد الّنا�رض لدين اهلل، وقتل اأخاه  ثم قتل ولديه معًا بال�صَّ

 .
(1(

املطرِّف، ثّم قتل اأخوين له معًا اأي�صًا: قتل ه�صام بال�صيف، والقا�صم بال�صم«

عبد  وربيبه  حظّيه  ذلك  من  بع�صًا  فذكر  اأهله،  خا�صة  على  حتى  بخله  به  �ُصِهَر  ومّما 

. غري اأّن اأدبه وعلمه نال ثناًء عظيمًا من �صائر امل�صادر، اإذ قال �صاحب 
(2(

الّرحمن الّنا�رض

الأخبار: »ولعبد اهلل الأمري توقيعات بليغة، واأ�صعار بديعة يف الغزل والّزهد، ل يكاد اأن يقع 

 .
(3(

مثلها، اأو ين�صب اإىل من تقدمه نظريها«

 وقال ابن حّيان يف ذلك: »الأمري عبد اهلل اأحد البلغاء الف�صحاء، مل ي�صمع لأحد مبثل 

لطافة  قد جمعت  توقيعاته ح�صانًا؛  اإذا كتب، وكانت  بالغته  مبثل  اأملى، ول  اإذا  اإيجازه 

بليغًا، ب�صرياً  اأديبًا، �صاعراً،  . ويف �صعره قال ابن الأبَّار: »وكان 
(4(

اللفظ و�صّحة املعنى «

 .
(5(

باللغة والغريب واأّيام العرب«

 ،
(6(

تويف الإمام عبد اهلل �صنة 300هـ، عن اثنني و�صبعني عامًا، وكانت ولدته �صنة 229هـ

 .
(7(

فكانت خالفته خم�صة وع�رضين عامًا وخم�صة ع�رض يومًا

)1) ر�صائل ابن حزم 90/2. ونقل عنه املقتب�ص )العربي) 62، والبيان املغرب 156/2، واأعمال الأعالم 26، وانظر املغرب 

فقتله والده به، ويف  اأخاه حممداً  اأن املطرِّف قتل  البيان املغرب 150/2، وتاريخ ابن خلدون 175/4وُذكر  53/1، ويف 

ف لقتله  الكامل 621/6ذكر اأن الإمام عبد اهلل قتل ابنه حممداً يف حد من حدود اهلل، ويف الإحاطة 280/3، قتل املطرِّ

عبد امللك بن اأمّية. 

)2) بالرغم من اأنَّ الّنا�رض كان اأثرياً عند جّده عبد اهلل الذي اأ�صكنه ق�رضه معه، اإّل اأنه كثرياً ما يكافئه على ح�صن �صنعه معه 

بدجاجة اأو �صكيمة حرير اأو غري هذا. انظر املقتب�ص )العربي) 60، والبيان املغرب 156/2، والوايف بالوفيات 471/17. 

)3) اأخبار جمموعة 133 وذكر طائفة من ر�صائله البليغة. وانظر اأعمال الأعالم 26. 

)4) املقتب�ص )العربي) 54، وانظر البيان املغرب 152/2 وانظر �صري اأعالم النبالء 155/14.

)5) احلّلة ال�صرياء 120/1، والبيان املغرب 153/2.

)6) كذا يف البيان املغرب 120/2، ويف جذوة املقتب�ص 41/1، وبغية امللتم�ص 38/1 وكان مولدُه �صنة 230. ولوفاته انظر العقد 

 ،120/1 ال�صرياء  واحلّلة   ،38/1 امللتم�ص  وبغية   ،41/1 املقتب�ص  وجذوة   ،31/1 الأندل�ص  علماء  وتاريخ   ،497/4 الفريد 

والبيان املغرب 120/2 ثّم �صائر امل�صادر. 

)7) تاريخ علماء الأندل�ص 31/1، والبيان املغرب 120/2، واأعمال الأعالم 28 وانظر نفح الطيب 339/1، والكامل 621/6، 

والّنجوم الّزاهرة 200/3، ويف تاريخ ابن خلدون 176/4، ل�صت وع�رضين �صنة من اإمارته. 
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 .
(1(

واأعقب اأحد ع�رض ذكراً، اأحدهم حممد املقتول )والد النَّا�رض)، وبناته ثالث ع�رضة

يخ�صب  ربعة،  الأنف،  اأقنى  اأزرق،  اأ�صهب،  باحلمرة،  م�رضب  اأبي�ص  و�صفته:   

.
(2(

بال�ّصواد

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اأربعون بيتًا يف اثنتي ع�رضة قطعة: اأربع منها يف مداعبته خلا�صته، 

وثالث يف الغزل، ثّم مثلها يف الزهد، وقطعتان يف توقيعات اأم�صاها. 

-1-

:
(3(

]الوافر[يف البيان املغرب )2: 155)
ــاِء ــنَ َف اإِىل  ــْرُ  ــسِ ــ� تَ ــا  ــيَ نْ ــدُّ ال اأََرى  ـــاِء1-  ـــَق ـــــْن بَ ـــيٍء ِم ـــسَ ـــ� ـــَهـــا ِل ـــْي َوَمــــــا ِف

واٍن َغـــــْرَ  نَــــابَــــِة  ــــالإِ ِب ــــاِدْر  ــــبَ َف الـــَفـــنَـــاِء)))2-  ىَل  اإِ ــر  ــ�ــسِ يَ ـــْيٍء  �ـــسَ ــى  ــل َع

يــٍر ـَك َقــْد ُحــِمــْلــَت َعــَلــى �ــرَصِ َاِء)))3- َكــاأَنَـّ ــــ�َّ ال يِف  ــَك  ــِه َوْج ُح�ْسُن  ــَب  ــيِّ َوُغ

َعَلْيَها نُــْح  اأو  فابِْكها  َفنَْف�َسَك  ــى الــبُــَكــاِء)-  َفـــُربَّـــتَـــَمـــا ُرِحــــْمــــَت عــل

ــِه ــْي اإِلَ ــْح  ــنَ واْج التَُّقى  يِف  َفــنـَـاِفــ�ــْس  ــاِء)-  ــَم ــسَّ ــ� ال َربَّ  ــْن  ـــ ــيَ ــسِ ــْر� تُ لَــَعــلَّــَك 

)1) البيان املغرب 120/2، والكامل 621/6.

)2) البيان املغرب 120/2، والكامل 621/6. وال�صهبة: ال�صقرة يف �صعر الراأ�ص.

)3) قال ابن عذاري: »وله اأي�صًا يف الّزهد: الأبيات« البيان املغرب 155/2.

)4) يف احللة: »غري لٍو«.

)5) يف احلّلة: »و�صار جديد ح�صنك للبالء«. 

التخريج )1):   

)1-3، 5) البيان املغرب 155/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 73.   

)1- 4) احلّلة ال�صرياء 122/1. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 309. وقد اأ�صاف البيت اخلام�ص من البيان املغرب.   
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-2-

:
(1(

]الطويل[يف املقتب�ص )196)
ُموا َفَقدِّ ُقَريْ�ٍس  ــْن  ِم ُقَريْ�ٍس  ــوال  َم ــب)2)1-  ــتِّ ــَع ُم ــــوال  ــسٍ ل َم ــ� ــَريْ ُق ــــواِل  َم

ِعْنَدنَا يُ�َساِويِه  ــا  ــْولنَ َم َكــاَن  اإَذا  ـــِب)3)2-  ـــنَ ـــاآَخـــَر اأْج ـــَواُه َفــَمــْولنَــا َك �ـــسِ

-3-

:
(4(

 ]املجتث[ يف املقتب�ص )196)

ـــــــاَلٌث ثَ ُحـــــــــــُروٌف  لَـــــــــْول  ـــــاِب1-  الـــــِكـــــتَ يِف  َراأَيْـــــــتُـــــــَهـــــــا 

َوَراٌء ــــــٌم  ــــــي وِم ــــــــــْنٌ  َع ــــــاِب2-  ــــــسَ ــــــ� احِل يف  ـــــــــٌة  ـــــــــالثَ ثَ

ـــــي اِب َ ـــــرصَ � بْـــــتُـــــْم  ِ �ـــــرصَ ـــــــا  َ مَل ـــــي3-  ـــــاِب ـــــتَ ِك ـــــــــــــــــــــَراأْمُتْ  َق وَل 

ة مو�صى بن حدير وعي�صى بن اأحمد بن اأبي عبدة،  )1) قال ابن حّيان: »ومن م�صهور �صعره وما وقَّع به اإىل الوزراء؛ يف ق�صّ

اإذ اأراد كل واحد منهم اأن يكون جمل�صه فوق الآخر، ف�صخًا ملّا كان قد رّتبه والده الأمري حممد بن عبد الرحمن؛ من رفع 

املوايل ال�صاميني على البلدين، اإذ وّقع على الكتاب: البيتني« املقتب�ص196. 

)2) قال ابن حّيان: »حّول ا�صم مغيث اإىل معتب انقياداً للقافية«. ومغيث: هو مغيث الرومي؛ القائد يف جي�ص طارق بن 

زياد. 

)3) يف احلّلة: »ي�صاوم، اأجنبي«. 

التخريج )2):   

)1-2) املقتب�ص )مكي) 196. واحللة ال�صرياء 121/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 73. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 310.  

)4) قال ابن حّيان يف خرب ذهب اأوله: »فم�صى على ا�صتحيائه، واأر�صل اإليهم يخرجهم، ووّقع على ظهر رقعتهم: الأبيات« 

املقتب�ص، )مكي) 195. 

التخريج )3):   

)1-3) املقتب�ص )مكي) 196. وبنو اأمية يف الأندل�ص 73. والأبيات غري مثبتة يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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-4-

:
(1(

]الرجز[ يف املقتب�ص )200)
الَعَدْد َكْثِف  اأَْو  ِبالَكْ�َِة  ــاَن  َك َمــْن   -1

ُم�ْستِعْد اأَْو  ــِه  نـَـْفــ�ــسِ يِف  ــٍة  ــَق ِث َذا   -2

َمْد ال�سَّ ــْرِد  ــَف ال ــِد  ــَواِح ــال ِب َفِثَقِتي   -3

-5-

:
(2(

 ]جمزوء اخلفيف[يف املقتب�ص )197)

اآبَـــــــــَدْه  ُ نـَــــ�ـــــرصْ ـــــا  يَ ــــــــــَت  اأَنْ ـــــَدْه)3)1-  ـــــاِئ ـــــَف ـــــى ِل ـــــْرَج ـــَت تُ لَـــ�ـــسْ

ٌة ُعـــــــــدَّ اأَنْــــــــــــــَت  ـَـــــــــــــا  اإِنَّ ـــــــــــَدْه)))2-  ـــــــــــاِئ ـــــٍف وَم ـــــي ـــــِن ـــــَك ِل

-6-

:
(5(

]خملع الب�صيط[يف البيان املغرب )2: 154)

)1) قال ابن حّيان: »من بديهته يف غر�ص التوّكل على خالقه عّز وجّل؛ يوم زحف للقاء عمر بن حف�صون املنتزي عليه، يف 

غزوته اإليه املعروفه بُبالي، وقد نظر اإىل وفور ما اجتمع له من الع�صاكر، وما ارتفع لهم من الزعقات والزماجر، فع�صمه 

اهلل من الإعجاب بهم، واألهمه التوّكل على حوله وقّواته دونهم، فاأن�صاأ يقول: الأبيات« املقتب�ص )مكي) 200. 

التخريج )4):   

)1-3) املقتب�ص )مكي) 200. وبنو اأمية يف الأندل�ص 73. والأبيات غري مثبتة يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)2) قال ابن حّيان: »وقوله للن�رض بن �صلمة قا�صيه ووزيره يذّمه: البيتان« املقتب�ص )مكي) : 197. 

بَُّد: الوح�ص، الذَكر اآبد والأُنثى اآبدة.
)3) الأَوابد والأُ

)4) الَكنيف: بيت اخلالء. 

التخريج )5):   

)1-2)  املقتب�ص )مكي) 197. واحلّلة ال�صرياء 122/1. والبيان املغرب 154/2. ونفح الطيب339/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص   

74. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 311. 

)5) قال ابن عذاري: »وكان رحمه اهلل �صاعراً، مطبوعًا، له اأ�صعار ح�صان، فمن قوله يتغّزل يف �صباه: الأبيات«. البيان 

املغرب 154/2.
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َكــِحــيــٍل ـــاِدٍن  ـــسَ � َعــَلــى  ـــي  ـــِح َويْ الــــــِعــــــَذاُر)1)1-  ـــُع  ـــَل ـــْخ يُ ـــِه  ـــِل ـــْث ِم يِف 

َوْرٌد ـــــاُه  ـــــتَ َوْجـــــنَ ــــــا  َ ــــــاأَنَّ َك ـــــْوُر َوالـــــبَـــــَهـــــاُر)2)2-  ـــــنَّ َخــــالَــــَطــــُه ال

ـى تَــثَــنَـّ اإِذا  ــــــاٍن  بَ ـــيـــُب  َقـــ�ـــسِ ـــــــــــِوَراُر)3)3-  ـــــِه اْح ــــاً ِب ــــْرف ــــُر َط ــــِدي يُ

ــــٌف َوْق َعـــَلـــْيـــِه  ي  ِودِّ ــُو  ــْف ــسَ ــ� َف ــــاُر))) )-  ــــَه ــــنَّ ـــُل َوال ـــْي ـــلَّ ـــــــَرَد ال ــــا اطَّ َم

-7-

]جمزء الرمل[يف الوايف بالوفّيات )17: 471):
ــــْد َق ـــِتــــي  الَـّ اُر  الـــــــــدَّ ــــــــِذِه  َه اأَُزوُر1-  ـــــل  ـــــْب َق ِمــــــــْن  ُكــــــْنــــــُت 

ـــِدي ـــْع بَ ــــُر  ْه ــــدَّ ال ــــا  ــــاَه َمَ َقـــــْد  ـــوُر2-  ـــُط ـــسُّ ـــ� ـــــا مُتْـــــَحـــــى ال ِمـــــْثـــــَل َم

ـــــــَويف يُ ــــى  حــــتَّ ــــا  ــــَه ب ـــــــْج  ُع ـــبُـــوُر3-  ــــهــــا الــــَقــــْلــــُب الـــ�ـــسَّ َحــــقَّ

بَــْعـــ ـــــــُذْب  تَ مَلْ  ــــوٌب  ــــُل ُق ــــا  َم ــــوُر)-  ــــُخ ــــسُ � اإلَّ  الـــــــنَّـــــــَوى  َد 

-8-

:
(5(

]الرجز[يف بغية امللتم�ص )2: 384)

)1) يف اأخبار جمموعة: »ويلي على«. ويف الوايف: »لهفي على«. وَوْيٌح: كلمة رحمة، بخالف ويٌل التي هي كلمة عذاٍب. 

: َخَلَع ِعذاَره.  وال�صاِدن: ولد الَظْبية. ويقال للمْنَهِمِك يف الَغيِّ

ٍن ُمِنرٍي. هو اأي�صًا: نبت طيب الريح. ه البهار«. والَبهاُر ُكلُّ �صيء َح�صَ )2) يف الوايف: »خالط حممرَّ

ُة بيا�ص العني يف �صّدة �صواِدها. دَّ )3) احلور: �صِ

)4) يف الوايف: »ي�صفو وحّبي عليه وقف«. ويف احللة: »وقٌف عليه �صفاء وّدي ما اختلف الليل والنهاُر«.

التخريج )6):   

يف  اأمية  وبنو   .154/2 املغرب  والبيان  بالوفيات471/17.  والوايف  ال�صرياء121/1.  واحللة  جمموعة135.  )1-4)  اأخبار   

الأندل�ص 75. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 312. 

التخريج )7):   

)1-4) الوايف بالوفّيات 471/17. وبنو اأمية يف الأندل�ص 73. والأبيات غري مثبتة يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

بي: »كان الوزير �صليمان بن وان�صو�ص، رجاًل جلياًل اأديبًا، �صاعراً، من روؤ�صاء الرببر، وكان اأثرياً عند الأمري عبد  )5) قال ال�صّ

اهلل بن حممد، فدخل عليه يومًا، وكان عظيم اللحية، فلّما راآه جعل الأمري ين�صد: الأبيات. ثّم قال له: اجل�ص   =
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ُجـــــَواِلـــــُق)1) ـــا  ـــَه ـــاأَنَّ َك ـــٌة  ـــوَف ـــلَّ ِه  -1

اخَلــاِلــُق)2) ِفيَها  بـَـــاَرَك  ل  نَــْكــَداُء   -2

نـَــَقـــاِنـــُق)3) ــا  ــَه ــِت ــاَف َح يِف  لــلــَقــْمــل   -3

ـــُق ـــَراِف َم ــا  ــَك ــتَّ امل ِلــبَــاِغــي  ــا  ــَه ــي ِف  -(

َراِئــُق ــلٌّ  ِظ ْيف  ال�سَّ ــَدام  ــِت اْح َويِف   -(

ـــُق))) ـــاِئ َ مل ــا  ــَه ــُل ــِم ــْح يَ ــــذي  الَّ اإنَّ   -(

-9-

:
(5(

]ال�رضيع[يف املقتب�ص )198)
ـــْك اأَْوَجـــَع ــاِق َمــا  ــتَ ُــ�ــسْ ــَد امل ــِب ــْك)))1- يَــا َك ــَع ــسَ ــ� ـــَر احُلـــبِّ َمــا اأَْخ َويَـــا اأَ�ـــسِ

ــِظــَهــا ـــْن حَلْ ـــوَل الــَعــْنِ ِم ـــا َر�ـــسُ ــــْك2- َويَ ََع ــــرصْ ـــا اأَ� ـْبــِلــيــِغ َم دِّ َوالــتَـّ ِبــــالــــرَّ

=    يا ُبَرْيرِبّي، فجل�ص وقد غ�صب، فقال: اأّيها الأمري، اإمّنا كان النا�ص يرغبون يف هذه املنزلة ليدفعوا عن اأنف�صهم ال�صيم، 

واأّما اإذا �صارت جالبة للّذل فلنا دور ت�صعنا وتغنينا عنكم، فاإن حلتم بيننا وبينها، فلنا قبور ت�صعنا ل تقدرون على اأن 

حتولوا بيننا وبينها، ثّم و�صع يده يف الأر�ص، وقام من غري اأن ي�صلِّم، ونه�ص اإىل منزله. قال: فغ�صب الأمري، واأمر بعزله، 

ورفع د�صته الذي كان يجل�ص عليه وبقي كذلك مّدة«. البغية 384/2. ثم اإنَّ الأمري رّده اإىل اأف�صل ما كان عليه. انظر: 

املقتب�ص )مكي) 189. وجذوة املقتب�ص 350/1. واجلذوة 350/1. والبغية383/2. واحللة123/1، 160. واملغرب 262/1. 

)1) يف اجلذوة: »معلوفة«. ويف البغية: »معلوقة«. وما اأثبتُّه من احللة. والِهلَّوفُة والِهلَّْوف: اللَّْحية ال�صخمة الكثرية ال�صعر 

املنت�رضة. واجُلواَلق: وعاء من الأَوعية. الل�صان )جلق). وقال الزبيدي: وقاَل غرُيه: اجَلْوَلُق كَجْوَهر: �َصوك. 

)2) يف احللة: »نكراء«. والنََّكُد: ال�صوؤُْم واللوؤُْم.

)3) يف احللة: »نفائق« لعلها من نفق، بيد اأنه يجمع على اأنفاق. ويف اجلذوة: »تقانق« ومل اأهتِد ملعناها. والنقنقة: �صوت 

ال�صفدع، ورمبا ا�صتعاره للقمل. 

)4) املائُق: الهالك ُحْمقًا وَغباوًة. 

التخريج )8):   

)1-6)  جذوة املقتب�ص350/1. وبغية امللتم�ص 384/2. واحللة ال�صرياء 123/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 75. و�صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص 314. 

)5) قال ابن حّيان: »من غزل الأمري عبد اهلل: الأبيات«. املقتب�ص )مكي) 198.

)6) يف البيان املغرب والّنفح والأعمال: »يا مهجة امل�صتاق«. ويف الوايف: »الع�ّصاق«. 
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ِبــِه ــــي  ــــاأِْت َوتَ ــِر  ــْح ــسِّ ــ� ــال ِب تَــْنــِطــُق  ــْك)1)3-  ــَع ــِلــ�ــٍس يـَـْخــَفــى َعــَلــى َمــْن َم يِف جَمْ

اإِبْـــَراَرهـــا اأَْنَــــــْزَت  َحـــاَجـــٍة  ـــْم  َك ــــْك)2))-  ــــَوَع ـــا اأَْط ْحــمــُن َم تَـــبَـــاَرَك الــرَّ

-10-

:
(3(

يف املقتب�ص )199)

 ]جمزوء الكامل[

ـــــــْل الأََج يـُـــــَراوُغــــــُه  ـــــْن  َم ــــا  يَ ــــــــــــْل؟)))1-  ـــَك الأََم ـــي ـــِه ـــْل ـــــاَم يُ َحـــــتَّ

َدى الــــــرَّ ــى  تَــْخــ�ــسَ ل  ــــاَم  ــــتَّ َح ـــــــــُه ِبـــــــَك َقـــــــْد نَـــــــَزْل2-  ـــــــــاأَنَّ َوَك

ــَجــا ــنَّ ال ـــِب  ـــَل َط ــــْن  َع ـــَت  ـــْل ـــَف اأََغ ــــْل3-  ــــَف َغ مِلَـــــــــْن  ـــــــــــاَة  َنَ َول  ِة 

املـُــنَـــى ـــَغـــُلـــَك  تـَــ�ـــسْ َهـــْيـــَهـــاَت  ـــْل))))-  ـــَغ ـــسَّ ـــ� َومَلــــــا يَــــــــُدوُم لَـــــَك ال

ـــُكـــْن يَ مَلْ  يَـــــْوَمـــــَك  ـــــاأَنَّ  ـــــَك َف ــــَك َقــــــْد نَــــــَزْل)-  ــــيَ ــــْع َوَكــــــــــــاأَنَّ نَ

)1) يف البيان املغرب : »تخفى على«. ويف الّنفح والأعمال: »تذهب بال�رّضّ فتاأتي به«.

)2) يف احلّلة: »اأجنزت موعدها«. ويف البيان املغرب : »اأ�رضارها«. 

التخريج )9):   

)1-4)  املقتب�ص )مكي) 198. واحلّلة ال�صرياء 121/1. والبيان املغرب 155/2. والوايف بالوفيات470/17. واأعمال الأعالم   

26. ونفح الطيب339/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 76. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 313. 

)3) قال ابن حّيان: »ومن قوله يف الّزهد: الأبيات« املقتب�ص 199.

)4) يف املقتب�ص: »يرّوعه« ول ين�صجم مع ما يليها من معنى، واأثبتُّ ال�صواب من احلّلة والبيان املغرب، ويف اأعمال الأعالم: 

»يراوُعه« ويف اأخبار: »يراو�صه«. 

)5) يف احلّلة: »ي�صغلك الرجاء ول يدوم لك ال�صغل«. 

التخريج )10):   

)1-5)  اأخبار جمموعة135. واملقتب�ص )مكي) 199. والبيان الغرب155/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 73. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 310. 

)1-4) احلّلة ال�صرياء 122/1.   

)1-3) اأعمال الأعالم 27.  
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-11-

:
(1(

]الرجز[املقتب�ص )197)
يُْخِطي اإِْن  ـــا  َوَم ــي  ــنِّ َظ يِف  ــــَك  اإِنَّ ــي«1-  »َخــطِّ وثُْلثا  ــو«  ــولُ »لُ ِهــَجــا  ُف  ِن�سْ

-12-

:
(2(

]جمزوء الرمل[يف املقتب�ص )200)
ـــى ـــنَّ ـــَه ُم يـَـــــا  ــــِبــــي  ــــْي َحــــِب يــــا  ـــــى)3)1-  ـــــنَّ ـــــثَ ـــــتَ ــــيــــبــــاً يَ ـــــــا َقــــ�ــــسِ يَ

اأبي عبيدة الوزير القائد يومًا على الأمري عبد اهلل، وعلى راأ�صه و�صيف جميل  اأبو العّبا�ص بن  )1) قال ابن حّيان: »دخل 

الوجه، وكان بعني اأبي العّبا�ص َقَبٌل مال به اإىل وجه الو�صيف، فاأثاره ب�رضه، وراب ذلك منه الأمري عبد اهلل، وخال 

اأّنه ملعنى �صوء فقال له معر�صًا ملغزاً: البيت. فلم ي�صعر اأبو العّبا�ص على ذكائه لتعري�صه حّتى قال له ابن عّمه عبد اهلل 

ابن ال�صيف حممد بن اأبي عبيدة معتذراً عنه: يا �صيدي، الرجل اأقبل، ولي�ص نظره من ريبة، ونّبه القائد اأبا العّبا�ص على 

ُنْكِر ما قاله، فعظم عليه، فطفق يعتذر ويحيل على ما يعلمه النا�ص من عفافه وطهارة اأثوابه، والأمري ي�صحك عليه«. 

املقتب�ص )مكي) 197. 

التخريج )11):   

)1) املقتب�ص مّكي 197. وبنو اأمية يف الأندل�ص 75. والبيت غري مثبت يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)2) قال ابن حيان: »كان كثرياً ما يهازل و�صيفة ُمَهنَّى اخل�صي اإذا ما قام على راأ�صه، وكان بارع اجلمال«. املقتب�ص )مكي) 

 .200

)3) الق�صيب: الغ�صن. والتثني: التمايل. 

التخريج )12):   

)1) املقتب�ص )مكي) 200. وبنو اأمية يف الأندل�ص 77. والبيت غري مثبت يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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)3ـ الَعا�سي بُْن العا�سي

)... = نحو 300هـ)

 بن احلكم بن ه�صام بن عبد الرحمن بن معاوية 
(1(

هو العا�صي بن العا�صي بن �صعيد اخلري

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

قال عنه ابن حزم بعد حديثه عن �صليمان بن العّبا�ص بن �صعيد بن اخلري من اأبناء احلكم: 

فقال:  �صليمان،  يدعى  له  ابنًا  ذكر  ثّم   ،
(2(

�صاعراً« العا�صي  بن  العا�صي  اأخوه  »وكان 

 .
(3(

»وللعا�صي بن العا�صي ابن ا�صمه �صليمان«

يزيد بن  اأبا  يدعى  �صاعراً  اأّن هناك  العا�صي، غري  �صيئًا عن  الأخرى  امل�صادر  ومل تذكر 

العا�صي  اأّن  املرّجح  اأم هما رجل واحد؟ ومن  اثنان،  �صاعران  اأهما  ُيعرف  العا�صي، فال 

عا�ص يف ولية عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن؛ لتفاقهما يف الآباء و�صوًل اإىل جّدهما 

احلكم بن ه�صام. 

�سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 97، وتتّمة الّن�صب يف تاريخ علماء الأندل�ص 472/1. وقد وقع يف ا�صمه حتريف، اذ ذكر ابن حزم 

اأّن اأخاه يدعى: »�صليمان بن العبا�ص بن �صعيد اخلري، وكان زاهداً متبتاًل �صوفّيًا، مالزمًا �صيعته برتجالة من قربة«. فاأّنى 

يكونان اأخوين؟ لكن اإ�صارة املحقق اإىل اأّنه يف اأحد الّن�صخ )العا�صي) بدًل من )العّبا�ص) بّينت اللب�ص. 

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 97. 

)3) امل�صدر نف�صه 97.
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د بُن عبد اهلِل بن َعْبد امللك )3ـ ُمَمَّ

)... = نحو 300هـ)

 بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عمر بن 
(1(

 هو حممد بن عبد اهلل بن عبد امللك بن العبَّا�ص

مروان بن احلكم. 

 ذكره ابن حزم يف ولد عمر بن مروان بن احلكم: »ومنهم: اأبو طالب حممد بن عبد 

امللك بن اأحمد بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عبد اهلل بن الوزير عبد امللك بن العّبا�ص بن عبد 

اهلل بن عبد امللك بن عمر، وابناه �صابق وطالب، وكان اأخو جّده املذكور حممد بن عبد اهلل 

. ولكن قوله حممد بن عبد اهلل بن عبد امللك بن العّبا�ص 
(2(

ابن عبد امللك بن العّبا�ص �صاعراً«

اأبي  ن�صبة  قد وقع يف  تكراراً  اأنَّ  الظنِّ  واأغلب  اأبي طالب،  اأخا جّد  مع كونه  ي�صتقيم  ل 

اخ، وممَّا يع�صد هذا الراأي ن�صبة ابن اأخيه اأحمد  طالب، وهو اأمر كثري احلدوث عند الن�صَّ

، وعليه فما بداأت به هو الأ�صوب. 
(3(

ابن عبد امللك بن عبد اهلل بن عبد امللك

ومن املرّجح اأّن حممد بن عبد اهلل عا�رض الأمري عبد اهلل بن حممد، ورمبا اأدرك النا�رض. 

 �سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 108، وتتمة الن�صب يف ال�صفحة ذاتها من اجلمهرة.

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)3) انظر ترجمته �ص 388. 
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)3ـ املُْنِذُر بُْن َعْبد الرَّحمن )املَُذاكرة)

)... ـ بعد 309هـ)

هو اأبو احلكم املنذر بن عبد الّرحمن بن معاوية بن حممد بن عبد اهلل بن املنذر بن الأمري 

عبد الّرحمن بن معاوية. 

بن  املنذر  احلكم  اأبو  »هو  فقال:  الزبيدي،  ن�صبه  اإذ  كبري،  خلط  ا�صمه  يف  وقع  وقد   

، وتبعه عدد من 
(1(

عبد الّرحمن بن عبد اهلل بن املنذر بن الإمام عبد الّرحمن بن معاوية«

، بيد اأّن ابن حزم ذكر ن�صبه فقال: »املنذر بن عبد الّرحمن بن معاوية 
(2(

العلماء يف ذلك

 .
(3(

ابن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن املنذر بن الأمري عبد الرحمن بن معاوية«

و�صذَّ ابن حيَّان اإذ �صاق ن�صبه اإىل املنذر بن عبد الّرحمن بن احلكم، فقال: »املنذر بن عبد 

، فالّتباين ظاهر؛ اإذ بني 
(4(

الّرحمن بن عبد اهلل بن املنذر بن الأمري عبد الّرحمن بن احلكم«

اأولد املنذر بن  اإليه كالم ابن حزم يف  اآباء، وهناك قول ثالث َدفع  اأربعة  القولني الأّولني 

عبد الّرحمن بعد ذكره املذاكـرة: »ومنهم من كان الُعَجْيل، وهو عبد اهلل بن اإ�صحاق بن 

، وهذا ما 
(5(

عبد اهلل بن املنذر بن عبد الّرحمن بن معاوية، وهو ابن عم جد املذاكرة حّلًا«

يجعل ن�صب معاوية وهو جد املذاكرة ي�صبح: معاوية بن حممد بن عبد اهلل بن املنذر بن عبد 

 .
(6(

الرحمن بن معاوية، وذلك باإ�سقاط )حممد بن عبد اهلل( املكّررة

 وما يدفع اإىل ا�صتح�صان هذا القول- ف�صاًل عن كالم ابن حزم ال�رضيح- هو معار�صة 

الآباء، فمعلوم اأّن املذاكرة عاي�ص ال�ّصنوات الع�رض الأوىل من حكم الّنا�رض، فبني املذاكرة 

وعبد الّرحمن الّداخل على ن�صبة الزبيدي ثالثة اآباء، والثابت اأنَّ بني الّنا�رض والّداخل �صّتة 

)1) طبقات الزبيدي 285. 

لة 706/2. )2) اإنباه الّرواة 323/3، والُبلغة 230، وتكملة ال�صّ

)3) جمهرة اأن�صاب العرب 95.

)4) املقتب�ص )العربي) 67. وذكره �صمن طائفة من �صعراء املروانية.

)5) املقتب�ص )العربي) 67.

)6) لعّله من خطاأ الن�ّصاخ؛ وهو اأمر كثري احلدوث.
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اآباء، فالّنا�رض هو: عبد الّرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم 

ابن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية. واأّما ن�صبة ابن حزم؛ فتجعل املذاكرة َيف�صل الّنا�رض 

باأٍب، وهو اأمر جائز، لكن القول الّثالث يجعل النَّا�رض يف�صل املذاكرة باأب، وهو اأمر اأكرث 

قبوًل وترتيبًا. 

يف  لك  هل  له:  قال  اإخوانه  من  رجاًل  لقي  اإذا  كان  »لأّنه  به؛  ُعِرَف  لقب  واملُذاكرة 

 .
(1(

مذاكرة باب من الّنحو؟ فلهج بهذه الكلمة، واأكرث منها حّتى ُنِبَز بها«

 وقد اأثنى عليه الزبيدي، فقال: »وكان له القدر الّنبيل، واحلظ املوفور يف العربّية وعلم 

 .
(2(

الأدب، مع الت�صاون والّنزاهة وح�صن ال�صمت«

 ات�صل بالّنا�رض يف اأّيام جّده، وهّناأه باخلالفة عند م�صريها اإليه باأ�صعار ذكر فيها تاأميله له، 

 .
(3(

غوه نحوه، وكان اأثرياً عند الوزير القائد اأحمد بن اأبي عبدة و�صَ

بع�ص جمال�صه:  الوزير يف  ُمب�رضِّ  بن  الّرحمن حممد  عبد  بن  املنذر  »�صاأل  نوادره:  ومن 

له  ُمب�رضِّ فيها فكره، فلم يتجه  ابن  فاأجال  الّثقيلة، من غزا يغزو؟  بالّنون  املراأة  تاأمر  كيف 

جوابها، فقال يا اأبا احلكم، ما راأيت اأ�صنع من م�صاألتك! اهلل ياأمرها اأن تقرَّ يف بيتها، واأنت 

 .
(4(

تريد اأن تاأمرها بالغزو!«

 .
(5(

 كان املذاكرة حّيًا �صنة 309هـ؛ لهجوه حممد بن عبد اجلّبار قتيل الّنا�رض ذاك العام

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره بيتان يف قطعة واحدة، يف هجاء حممد بن عبد اجلّبار. 

)1) طبقات الزبيدي 285.

)2) طبقات الزبيدي 285. وال�ّصمت: هيئة اأهل اخلري.

)3) هو اأحمد بن حممد بن اأبي عبدة: قائد م�صهور يف خالفتي عبد اهلل والّنا�رض، ا�صت�صهد يف اإحدى غزواته عام )305هـ). 

وانظر خربه معه يف طبقات الزبيدي 285. 

)4) طبقات الزبيدي 285. 

)5) تاريخ عبد الّرحمن الّنا�رض 46.
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-1-

:
(1(

]الوافر[يف طبقات النحويني واللغويني)287)
ُقَري�ٍس ــْن  ِم ــَك  ــُروُق ُع َكــُرَمــْت  لِئْن  ـــْن ِنـــــَزاِر)2)1-  ـــُروُعـــَك ِم ــْت ُف ــثَ ــبُ ــْد َخ ــَق لَ

ـــلِّ جَمْــٍد ـــْن ُك ِم ــُفــَك َكــاِمــٌل  َفــِنــ�ــسْ ـــاِر2-  ــــلِّ َع ــــْن ُك ـــٌل ِم ـــاِم ـــُفـــَك َك َوِنـــ�ـــسْ

البيتني«  اإرادته، فقال:  اإىل  ته، وبلغ يف هجوه  اأُبوَّ اأبو احلكم حممَد بن عبد اجلّبار، فتخّل�ص من  الزبيدي: »هجا  )1) قال 

طبقات النحويني واللغويني 43. 

)2) يف الأ�صل و�صائر امل�صادر النحوية التي اأخذت عنه: »من نوار«. واأثبت ال�صواب من املقتب�ص. ويف الإنباه: »كرمت 

فروعك«. 

التخريج )1):    

اأئّمة النحو  )1-2) املقتب�ص )العربي) 67، وطبقات النحويني واللغويني 287، واإنباه الرواة 324/3، والبلغة يف تراجم   

واللغة 230. والبيتان غري مثبتني يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). اأو �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.
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ْحَمن بْن املُنذر )3ـ َعْبُد الرَّ

)...-311هـ)

ذكره الكّتاين يف كتابه، ومل يزد على قوله عبد الرحمن بن املنذر، وهذا ما يجعل حتديد 

�صخ�صه يتحمل اآراء خمتلفة:

بن  الّرحمن  عبد  ن�صبه:  يكون  هذا  وعلى   ،
(1(

حممد بن  املنذر  الأمري  ابن  اأولهــــا:  اأّنه 

الّرحمن بن  الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد   بن حممد بن عبد 
(2(

املنذر

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. لكنَّ اأحداً مل يذكر عبد 

ابن  الّرحمن  عبد  اأّن  عذاري  ابن  ذكر  بال�ّصعر، يف حني  املنذر  بن  الّرحمن 

 .
(3(

الإمام املنذر تويف �صنة 311هـ

، فرمّبا 
(4(

 وثانيها:  اأّن هناك �صاعراً يدعى عبد العزيز بن املنذر، وُيعرف )بابن القر�صّية)

حدث حتريف يف عبد العزيز و�صل به اإىل عبد الّرحمن. 

فلي�ص   ،
(5(

الّرحمن ويعرف )باملذاكرة) املنذر بن عبد  يدعى   وثالثها:  اأّن هناك �صاعراً 

واب: املنذر بن عبد  ال�صّ اأن يكون قد حدث قلب يف ال�صم، فيكون  ببعيد 

الّرحمن. 

 واأميل اإىل ترجيح الأول، فكثري من الّنا�ص مل يذكروا بال�صعر ووجدُت لهم اأبياتًا عّدة، 

ف�صاًل عن اأّن ال�ّصاعرين الآخرين ا�صتهرا بلقبني كثرياً ما اأردفا با�صميهما. 

 وعلى هذا فوفاته حتققت �صنة 311هـ. ول تعرف �صنة ولدته.

�سعره: 

 . لِّ  و�صل اإلينا من �صعره بيتان اثنان يف قطعة واحدة، ذكرها الكّتاين، وهي يف الطَّ

)1) هو الأمري املنذر بن حممد بن عبد الّرحمن، ويل بني عامي 273-275. وقيل تويف م�صمومًا.

)2) كتاب الّت�صبيهات 43. وتتّمة الن�صب يف �صري اأعالم النبالء 171/13.

)3) البيان املغرب 185/2.

)4) انظر ترجمته �ص 479.

)5) �صبقت ترجمته �ص 359.
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-1-

:
(1(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )43)
يُْبدي وَما  َماِن  الزَّ ُح�ْسَن  تَرى  اأَلَ�ْسَت  ــَوْرِد)2)1-  ال َوَرِق  يف  لِّ  الطَّ انِْتثَاِر  وُح�ْسَن 

َجــنَــبــاِتــِه يف  ــــاِء  َ امل َحـــبَـــاَب  ــــاأنَّ  َك  -2(3(
اخَلـــدِّ ْفَحِة  �سَ يف  َجـــاَل  ـــٍع  َدْم تـَـنَــاثـُـُر 

)1) وردت يف باب الطّل.

)2) انتثار: ما تناثر من ال�صيء. والطّل: اأ�صعف املطر.

)3) َحَباب املاء: نفاخاته التي تعلوه وهي اليعاليل. 

التخريج )1):    

)1-2)  كتاب الت�صبيهات 43. وحلبة الكميت 206، دون ن�صبة. وبنو اأمية يف الأندل�ص 79. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص   

.431
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ُد بُْن املُْنِذر 39ـ ُمَمَّ

)... - )31 هـ)

 بن عبد الّرحمن بن 
(1(

 هو حممد بن املنذر بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا عبد اهلل. 

 وقد اأثنى عليه ابن الأبَّار، فقال: »كان من اأكمل رجال البيت الأموي ُخلقًا وعقاًل، 

 .
(2(

واأدبًا تاّمًا، وحّظًا من ال�صعر اجلّيد«

، واأخته فاطمة 
(3(

واأبوه الأمري املنذر بن حممد الذي ويل �صنة 273هـ، وتويف �صنة 275هـ

حمن، فحظي مب�صاهرته. وتويف يف خالفة �صهره عبد الّرحمن  كانت عند النَّا�رض عبد الرَّ

 .
(4(

ُمعتبطًا �صنة 316 هـ

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اأربعة ع�رض بيتًا يف ثالث قطع، وهي يف الغزل. 

-1-

 ]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 212):

ُودِّي  لَُه  بََذلُْت  َمْن  ْهِلي  َواأَ ي  ِبنَْف�سِ والبُْعِد1-  ــْرِب  ــُق ال َعــَلــى  ِرقِّـــي  ــْكــتُــُه  َوَمــلَّ

ُمنَا�سٍح ــْدٍن  ِخ ُكــلَّ  ِفيِه  ُت  َواأَبَْغ�سْ ي)))2-  دِّ �سَ ِع�ْسِقِه  يف  اِل  للُعذَّ ــُت  ــَديْ َواأَبْ

َكا�ِسٍح  َقــوِل  اإىل  فيِه  ِْف  اأَنْــ�ــرصَ ولـَْم  احِلْقِد)))3-  ذي  َاَر  اإِ�ــرصْ ُحبِّيه  َْرُت يف  ــرصْ َواأََ�

)1) احلّلة ال�صرياء 212/1، وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17. ويف نفح الطيب 121/5 �صاق ن�صبه اإىل جّده حممد.

)2) احلّلة ال�صرياء 212/1. 

)3) كان الأمري املنذر من اأ�صجع خلفاء بني مروان، واأكرثهم �رضامة وعزمًا وحزمًا، ويقال اإّنه لو بقي عامًا اآخر مل يبَق يف ريَّة 

منافق اأو ثائر، وزعم بع�صهم اأّن اأخاه عبد اهلل قتله بال�ّصم، انظر اأخباره يف البيان املغرب 113/2  120. 

)4) احلّلة ال�صرياء 212/1، والبيان املغرب 199/2. 

)5) اخلدن: اخِلْدُن واخَلِدين: ال�صديُق. والَعْذُل: اللَّوُم.

ُح: الذي ي�صمر لك العداوة.  )6) الكا�صِ

التخريج )1):     =  
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ــِه وِبــَكــفِّ ــَوى،  ــَه ال ِبَعْينِيِه  ــَقــان  �ــسَ الَعْهِد)-  نَــاِقــ�ــَس  ــَهــا  ِب ــان  ــيَّ َوَح ــالفــاً،  �ــسُ

-2-

 ]الب�صيط[يف احلّلة ال�صرياء )1: 212):

اآلَُفُه  ُكْنُت  َمــْن  ىَل  اإِ ا�ْسِتيَاِقي  ــاَل  َط ــكُّ تـَــْذِرُفـــُه1-  ــَف ــْن ــِع َمــا تَ ْم ــدَّ ــال ــْنُ ِب ــَع ــال َف

ِزيَاَرتَُه اأَْهوى  َمْن  ُقْرِب  ِمْن  ُت  اْعتَ�سْ ــِدي َواأَْقـــِذُفـــُه2-  ــْه ــُت اأَْكـــَرُهـــُه ُج ــْن َمــْن ُك

ــُدُه ــِع َواأُبْ ــنــاُه  اأَ�ــسْ ُكْنُت  ــْن  َم ــاَر  َو�ــسَ ــُه)1)3-  ــُف ــِط لْ ْهــــَواُه َواأُ ــُت اأَ ــْن ُكــْن ــاَن َم ــَك َم

اأََرٍق يِف  ــْنُ  ــَع َوال َقَلٍق  يِف  َفالنَّْف�ُس  ــُه)-  ــُف ــلِّ ــَخ يُ َّــــا  مِم ـــــَرٍق  ُح يِف  ـــُب  ـــْل ـــَق َوال

ـِِه ِحبَّت
اأَ ــْن  َع ــبٍّ  ُمِ َْف  �ــرصَ َراَم  ــْن  ِم ــــُه)-  ُف ِ ــُت اأَ�ــــرصْ ــسْ ــ� َّــــا لَ ــــــاإِنَّ َقــْلــِبــَي مِم َف

-3-

 ]املجتث[يف نفح الطيب )5: 121):

َزا ـــــــْد  َق لـــــــالأََراكـــــــِة  ـــــــْل  ُق ــــي)2)1-  ــــاق ــــيَ ــــِت ــــسْ ا� ـــــوِّ  نُ ـــــدُّ ـــــال ِب َد 

ــــا  ــــَه ــــْي لَ اإِ ـــــي  ِب ـــــا  َم َوَهــــــــــاَج  ــــــاِق2-  ــــــنَ ــــــِع ــــــل مَتـَــــــــثُّـــــــــِلـــــــــي ل

َوِبــــَقــــْلــــِبــــي ـــــــــي  ـــــــــِن َواإِنَّ املـَـــــاآِقــــــي3-  يِف  ـــــــــَرى  َج َجــــــْمــــــٌر 

ِلــــيَــــوٍم ـــــي  ـــــاِب َم َطــــــَويْــــــُت  ـــــي)-  ـــــاَلِق ـــــتَّ ــــــِه ال ــــــْي ـــــــوُن ِف ـــــــُك يَ

ــــاٍع  ــــَم ــــِت لْج اأَُعــــــــــْد  َفــــــــــاإِْن  اِق)-  ـــــــــــْوَم اْفـــــــــــــرِتَ ـــــــُت يَ ْم ـــــــرَّ َح

اإلَّ  ــــْوَق  ــــ�ــــسَّ ال ـــــِرَف  ـــــْع يَ ل  الــــــِفــــــَراِق)-  ـــــَم  ـــــْع َط َذاَق  ـــــــْن  َم

)1ـ 4) احللة ال�صرياء 212/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 81. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 369.   =

ناَءُة: الُبْغ�ُص.  )1) ال�صَ

التخريج )2):   

)1ـ 5) احللة ال�صرياء212/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 82. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 371.   

واك ُي�صتاك بُفروعه.  )2) الأراكة: ا�صم حمبوبته، والأقرب اأنها جاريته. والأَراُك: �صجر معروف وهو �صجر ال�صِّ

التخريج )3):   

)1ـ 6) نفح الطيب 212/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 81. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 371.   
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د 0)ـ ُعَمُر بُْن اأحمَد بن ممَّ

)... ـ بعد 322هـ)

عبد  بن  ه�صام  بن  احلكم  بن   
(1(

الّرحمن عبد  بن  حممد  الأمري  بن  اأحمد  بن  عمر  هو 

حمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان احلكم.  الرَّ

، واأخوه احلكم �صاعر، وكذا 
(2(

 ذكره ابن الأبَّار، فقال: »كان من اأهل الأدب وال�ّصعر«

ابن اأخيه. 

، ولكن 
(3(

 كان حّيًا �صنة 315هـ حني رثى اأباه يف ذلك العام، والّنا�رض غائب يف غزواته

ابن حّيان ذكر يف اأحداث �صنة 322 ما ن�صه: »وعزل �صعيد بن اأبي القا�صم اخلال عن كورة 

. فاإن كان هذا هو �صاعرنا؛ فاإنَّ وفاته تتاأخر اإىل 
(4(

اإ�صتجة، ووليها مكانه عمر بن اأحمد«

ما بعد هذا التاريخ. 

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ق�صيدة واحدة ِعّدتها ع�رضة اأبيات، يف رثاء اأبيه. 

-1-

:
(5(

]الطويل[يف احللَّة ال�صرياء )1: 214)
ــُع ــْدَم َوتَ ــوُن  ــيُ ــُع ــَهــلُّ ال تَــْن ــِدَك  ــْق ــَف ِل ــُع1-  ـــاِل َوتَــْخــ�ــسَ ــــــاُن املـَــَع َوتَــْنــَهــدُّ اأَْرَك

اِحكاً �سَ ِبالأَْم�ِس  َكاَن  َقْد  َمْن  َويُْعِوُل  ـــُع)))2-  ـــْرتَ يَ ــاَك  ــَم ــْع نُ ـــلِّ  ِظ يِف  ــِه  ــِت ــَل ــْف ــَغ ِل

)1) احلّلة ال�صرياء 214/1. وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) احلّلة ال�صرياء 214/1.

)3) احلّلة ال�صرياء 214/1. ويف البيان املغرب 195/2، قال يف حوادث �صنة 315/وفيها مات اأحمد بن الأمري حممد ـ رحمه 

اهلل ـ مبدينة اإ�صتجة.

)4) املقتب�ص )كورنيطي) 355. 

)5) قال ابن الأّبار: »وهو القائل يرثي اأباه، وتويّف والّنا�رض غائب يف غزاته �صنة خم�ص ع�رضة وثالثمئة: الأبيات«. احلّلة 

ال�صرياء 214/1. 

)6) يرتع: املراد هنا يتنّعم ويعي�ص برغٍد.
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ِج�ْسَمُه مَّ  �سَ ــذي  الَّ الــَقــْ�ُ  اأَيُّــهــا  اأَل  ــــِرُع)1)3-  ــاُن مُمْ ــتَّ ــاَك ِمـــَن الأَنْــــــَواِء َه ــَق �ــسَ

َوَرْحــَمــًة َرْوحـــاً  ِفيَك  َكــِرميــاً  ولَقَّى  َومَيْـــنََـــُع)-  يُــْعــِطــي  ــاَء  ــسَ � َمــا  اإَِذا  ــيــٌك  ــِل َم

نـَـَوالـُـَهــا يَِفي�ُس  ــفٌّ  َك ــُه  لَ ــْت  ــانَ َوَك تُْقِلُع)2))-  لَْي�َس  تَ�ْسكاِبَها  َعْن  ْهِر  الدَّ َمَدى 

الَكَرى َعِن  َتَاَفى  َجْفٌن  لَُه  َوَكانَْت  ــُع)3))-  ُهــجَّ والــنَّــا�ــُس  اهللَ  تُنَاِجي  َونـَـْفــ�ــٌس 

َوَخ�ْسيٌَة َوِذْكـــٌر  وتَ�ْسِبيٌح  ــْوٌم  َو�ــسَ ــيَّــُع)-  اأَْجــــُرَهــــا ل يـُـ�ــسَ ــالٍة  ـــــوُل �ــسَ َوُط

َوَحــ�ــرْصًَة َعَلْيَك  اإِ�ْسَفاقاً  بََكْيـتَُك  يَْنَفُع)-  ــِد  ــَوْج ال ِة  ــدَّ ــسِ � ِمــْن  الــبـُـَكــا  ــلَّ  ــَع لَ

َفاِرحاً َفــْقــِدَك  بَْعَد  ِل�َسْيٍء  َفَل�ْسُت  ـــــَزُع)))9-  اأَْج َفــْقــِدَك  ــَد  ــْع بَ ــاٍب  ُــ�ــسَ مِل َول 

ْيبٍَة ُم�سِ ِذي  ِمْن  اهلِل  �َساَلُم  َعَلْيَك  ــٌة نَــْحــَو املَــنَــايَــا تَــَطــلَّــُع)))10-  ــَج ــْه ـــُه ُم لَ

، فهو مُمِْرٌع. )1) النَّْوُء: املطر ال�صديد، واجلمع اأَْنواٌء. والَهتان: املطر ال�صعيف الدائم. واأَْمَرَع: اأي اأَْكالأَ

)2) الَنواُل: العطاُء. والت�صكاب: �صكَب املاُء بنف�صه �ُصكوبًا وَت�ْصكابًا.

)3) الَكَرى: النوم اأوالنعا�ص. والُهُجوُع: النْوم لْياًل.

 .ِّ رْبِ على ال�رضَّ )4) اجَلَزُع: عدم ال�صَّ

رة؛ واجلمع املَنايا.  )5) املَِنيَُّة: املوت، لأنَّها مقدَّ

التخريج )1):   

)1-10) احلّلة ال�صرياء 214/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 80. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 390.   
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1)ـ اأَحَمُد بُْن ه�سام بن عبد العزيز

)... ـ بعد 323هـ)

 بن ه�صام بن عبد 
(1(

 هو اأحمد بن ه�صام بن عبد العزيز بن حممد بن �صعيد اخلري بن احلكم

 .
(2(

الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، يكنى اأبا عمر

 .
(3(

 قال عنه احلميدي: »�صاعر م�صهور، ذكره غري واحد، منهم اأبو الوليد بن عامر«

وهو اأخو حممد بن ه�صام ال�صاعر، وقد اّت�صل باخلليفة الّنا�رض، ومدحه باأ�صعار ذكر اإحداها 

 .
(5(

، وا�صتعمله اخلليفة على كورتي اإ�صبيلية وباغة واأعمالها
(4(

�صاحب البديع

نبوغه يف الأدب بعدما كان خاماًل عاطاًل منه، فقال حني ذكر  املّقري �صبب   وذكر 

حكايات بني مروان يف علو الهّمة: »كان �صبب قراءته واجتهاده اأّنه ح�رض جمل�صًا فيه القائد 

اأحمد بن اأبي عبدة، وهو غالم، فا�صتخربه القائد، فراآه بعيداً من الأدب والّظرف، وراأى له 

الح، فقال: اأّي �صيف لو كانت عليه حلية؟ فقامت من هذه الكلمة قيامته،  ذهنًا قاباًل لل�صّ

ة ملوكيَّة عطف بها على الأدب والتعلم، اإىل اأن �صار ابن اأبي عبدة عنده كما  وثابت له همَّ

كان هو عند ابن اأبي عبدة اأوًل، فح�رض بعد ذلك معه، وجال يف م�صمار الأدب، فراأى ابن 

اأبي عبدة جواداً ل ي�صق غباره، فقال: ما هذا؟ اأين هذا ممَّا كان؟ فقال: اإنَّ كلمتك عملت 

تك  يف، فجزاك اهلل همَّ يف فكري ما اأوجب هذا، فقال: واهلل اإّن هذه حلية تليق بهذا ال�صَّ

فاإذا ح�رضنا يف  التاأدب والتَّمّيز،  اإذ بعثتك على  اإّن يل عليك حّقًا  خرياً! ثمَّ قال له: �رْض، 

 ،
ّ
جماعة فال تتطاول على تق�صريي، وحافظ على اأن ل اأ�صقط من العيون باإرباء غريي علي

 .(6(
فقال لك ذلك وزيادة«

)1) جذوة املقتب�ص 230/1، وبغية امللتم�ص 256/1. وتتّمة الن�صب يف الإحاطة 479/1.

)2) املطرب 157.

)3) جذوة املقتب�ص 230/1. وعنه نقل بغية امللتم�ص 256/1.

)4) انظر البديع يف ف�صل الّربيع 102 و�صعره 370. 

املقتب�ص  انظر  التايل.  العام  يف  وعزله  322هـ  �صنة  اإ�صبيلية  كورة  وّله  ثّم  321هـ،  �صنة  عنها  عزله  ثّم  كورٍة  على  وّله   (5(

)كورنيطي) 331، 355، 376. 

)6) نفح الطيب 115/5. 
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 كان اأحمد بن ه�صام حّيًا �صنة 323 هـ، عام عزله عن الولية. 

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ثالثة ع�رض بيتًا يف ثالث قطع، وهي يف الو�صف والغزل واملدح. 

-1-

:
(1(

]املن�رضح[يف جذوة املقتب�ص )1: 230)
ــِه جــَوانــِب يف  ْو�ـــسِ  ـــرَّ ال اإىل  انْــُظــْر  ــــُرُه1-  ــــَف ـــٌك واأَ�ــــسْ ـــاِح اأَْحـــــَمـــــُرُه �ـــسَ

ــرَصَى  � يَـــاُح  الـــرِّ ــُه  ــوَق َف ــْت  ــَف َه اإذا  ـــُكـــُه وَعــــــْنــــــَ�ُُه)2)2-  ـــِوهـــا ِمـــ�ـــسْ ـــْف ـــَه ِب

ــُه  ــَرتُ ــْف ــسُ � ــجــدُّ  ــتَ ــ�ــسْ تَ ــُه  نَــْرِجــ�ــسُ ـــُرُه)3)3-  ـــج ـــْه ـــَب يَ ـــْي ـــــاأَنَّ احَلـــِب َحـــتَّـــى ك

ــِه  ــِت ــاب ــنَ َم يف  يَـــْخـــتَـــاُل  ـــــــَوْرُد  وال ُُه))))-  ــــرصُ ــــ� ــــْن ـــِه اأْكــــمــــاُمــــُه وتَ ـــوي ـــْط تَ

-2-

:
(5(

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 115)
اِلُكْم و�سَ باْرِتَـاِء  اللَّيَـال  َقَطْعُت  الَهْجِر1-  ل  ُمتَّ�سِ َغــْرَ  ِمْنُكْم  ِنــْلــُت  ومــا 

)1) قال احلميدي: »اأديب �صاعر، ذكره غري واحد، منهم اأبو الوليد بن عامر، واأورد له يف الورد والرنج�ص من اأبيات: 

الأبيات«. جذوة املقتب�ص 230/1.

)2) َهفا الطائُر بجناحيه؛ اأي: خفق وطار.

)3) يف املغرب: »كاأن«.

البغية ينقل عن اجلذوة حرفّيًا،  )4) يف اجلذوة: »خمتال«. ويف �صائر امل�صادر: »يختال« واأظنُّها الأ�صوب. لأن �صاحب 

: خالف الن�رض. 
ّ
ووافقته يف ذلك �صائر امل�صادر. والطي

التخريج )1):   

)1-4)  جذوة املقتب�ص230/1. وبغية امللتم�ص 256/1. واملطرب157. والبديع يف ف�صل الربيع36. وبنو اأمية يف الأندل�ص   

136. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 428. 

)5) قال املّقري: »وقال اأحمد بن ه�صام: الأبيات«. نفح الطيب 115/5. 

التخريج )2):   

)1-3) نفح الطيب 115/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 136. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 428.  
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َقْبَلُكْم   ُ ُّ� التَّ�سَ ما  اأَْدِري  ُكْنُت  وما   -2ِ�ْ ال�سَّ َعَلى  ـــَوى  اأَْق َكْيَف  َفَعلَّْمتُمون 

ِفْكَرُه   ُ�ْ ال�سَّ يَْعَلُق  ــْن  َّ مِم ُكْنُت  وما  ِبالُعْمِر3-  يَْذهُب   �َ ال�سَّ ْيُت  َخ�سِ ولَِكْن 

-3-

:
(1(

]اخلفيف[يف البديع يف ف�صل الربيع )102)
فَّى ُم�سَ ـــوِك  املـُــُل ـــَن  ِم َمــِلــيــكــاً  يـَــا  ــا1-  ــَف َو�ــسْ َد  ـــدَّ ـــَح يُ ْن  اأَ َجــــلَّ  والَّــــــِذي 

ـــَدى اأَْه ــُل  ــاِكــُر املُــوؤمِّ ــُدَك الــ�ــسَّ ــْب َع ـــا2-  ــِر نــ�ــرصاً وَعـــْرَف ــِب ــَع ــال ــاً َك ــس ــ� ــْرِج نَ

ـــٌف اإِلْ ــَت:  ــْل ُُه ُق ـــاَح نَــ�ــرصْ ــَمــا َف اإِلْــَفــا3- ُكــلَّ َزاَر  َعـــاِطـــٌر  ــِل  ــْي ــلَّ ال ُدَجــــى  يف 

ــــا اأَحْلَ ـــَت:  ـــْل ُق ــُه  ــتَ ــْظ حَل ـــا  َم واإذا  ــى)-  ــَف ْغ ــاأَ َف ــراً  ــْك ــسُ ـــاَل � َم ـــْد  َق ــيــٍع  ُظ َخــِل

اللَّْو  ْفَرِة  �سُ يف  ــِز  ــِري الإِبْ ِمْثُل  ِمْنُه  ــى)2))-  ــفَّ ُــ�ــسَ امل ـــاِن  اُلـــَم ــُل  ــْث ِم ِن وِمـــْنـــُه 

ـــُه  ـــْن ِم ـــــُب  ـــــلِّ اأَُق ــــا  بَ ـــــاأَنِّ  ـــــَك َف ــا)-  َْف ــرصَ ـــاوُل � ـــَح ـــَحـــى يُ �ـــسْ يفٌّ اأَ ـــْرَ ـــسَ �

 

)1) قال احلمريي: »فمن اأبدع ت�صبيه وقع اإيل فيه: قول اأحمد بن ه�صام بن عبد العزيز بن �صعيد اخلري بن الإمام احلكم، وقد 

بعث به اإىل الإمام عبد الرحمن النا�رض لدين اهلل وهو: الأبيات«. البديع يف ف�صل الربيع 102. 

)2) الإبريز: الذهب اخلال�ص. واجلمان: اللوؤلوؤ. 

التخريج )3):   

)1-6) البديع يف ف�صل الربيع 102. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 429. ومل تثبت الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   
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2)ـ اأَْحَمد بُْن املُبَارك احلبيبي

)... - 333هـ)

هو اأحمد بن عبد اهلل بن حممد بن املبارك بن حبيب بن عبد امللك بن عمر بن الوليد بن 

. من اأهل قرطبة. 
(1(

عبد امللك بن مروان بن احلكم

 
ّ
. وذكر ال�صبي

(2(
 بن خملد

ّ
روى احلديث، وقد اأخذه عن جمع من العلماء اأ�صهرهم بقي

ا  . واأمَّ
(4(

. وكانت له �صلة بالنَّا�رض قبل وليته، وتويف يف عهده �صنة 333 هـ
اأنَّه كان حنفّيًاً)3)

مولده فبقي غري معروف. 

 �سعره: 

ه.  ذكر له املّقري بيتني يف مدح النَّا�رض قبل اأن يلي عهد جدِّ

-1-

:
(5(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 269)
ــَت الـــَورى ــْق ــِن ُف حــَم ــرَّ ــَد ال ــاِب ـــــــَذا الـــَكـــَرْم1- يــا َع ــــِذِه الـــَعـــْلـــيَـــا َوَه ــــَه ِب

اْمـــِرٍئ يف  ـَدى  الــنَـّ اهللُ  ــَل  ــَع َج َمــا  َذْم2-  ــــــلَّ  ُك ـــُه  ـــبَ ــــ ـــنَّ َج ــــــــْد  َوَق اإلَّ 

)1) جذوة املقتب�ص 202/1. ويف بغية امللتم�ص 231/1، ونفح الطيب 269/5، اأ�صاب ن�صبته التحريف وال�صقط. 

)2) جذوة املقتب�ص 202/1، وبغية امللتم�ص 231/1.

)3) بغية امللتم�ص 231/1. وال�صائع يف الأندل�ص مذهب املالكية.

 بن خملد 276هـ.
ّ
)4) امل�صدر ال�صابق 231/1. وعلى هذا فقد عّمر طوياًل؛ اإذ تويف بقي

)5) قال املّقري: »وقال اأحمد بن املبارك احلبيبي يف الّنا�رض قبل اأن يلي عهد جّده: البيتني« نفح الطيب 269/5. 

التخريج )1):   

)1-2) نفح الطيب 269/5. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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ْحَمن بُن ُعثمان الأ�سم 3)ـ َعْبُد الرَّ

)... - )33هـ)

، من اأهل قرطبة، يكنى 
(1(

هو عبد الّرحمن بن حممد بن عثمان بن اأبي اإ�صماعيل الأموي

 .
(2(

اأبا املطرِّف، ويعرف بالأُطرو�ص، اإذ كاَن اأ�صمَّ اأ�صلخ

اأثنى عليه ابن الفر�صي، فقال: »كان نحوّيًا لغويًّا، ف�صيح الل�صان، �صاعراً جزل ال�صعر، 

 .
(4(

، واأكرث اأ�صعاره على مذاهب العرب، وله اأراجيز ف�صيحة
(3(

ومر�ّصاًل بليغًا، طويل القلم«

، ثّم عاد اإىل الأندل�ص وتويف يف �صهر ربيع 
(5(

رحل اإىل امل�رضق حاّجًا، ف�صمع بع�ص العلماء

 .
(6(

الأول من اأّيام الوباء، �صنة 335هـ

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اثنا ع�رض بيتًا يف قطعتني، هما يف الو�صف. 

-1-

]املتقارب[يف جذوة املقتب�ص )2: 437):
ــتـَـْبــ�ــرصَا ا�ــسْ ـــِد  َق املـِــْهـــَرَجـــاَن  اأََرى  ا)))1-  ـــْعـــَ�َ ـــتَ ـــــْزُن وا�ـــسْ ُ ــى امل ــَك ـــــَداَة بَ َغ

الأموي، ول  بدًل من  الأ�صدي  الّزبيدي:  قال  النحوبني واللغويني 306،  الأندل�ص 446/1. ويف طبقات  تاريخ علماء   (1(

ُتْعَرُف بقّية ن�صبه اإىل مروان بن احلكم.

)2) طبقات النحويني 306. والأ�صلخ: الأ�صم الذي ل ي�صمع �صيئًا األبتة.

)3) تاريخ علماء الأندل�ص 446/1.

)4) طبقات النحويني 306، ويف جذوة املقتب�ص 437/2، وبغية امللتم�ص 479/2، �صاعر من �صعراء بني اأمّية. 

وطبقات   ،446/1 الأندلـ�ص  علمـاء  تاريـخ  انظـر  واخليـزراين.  العـدوي،  جعفـر  واأبـا  الفار�صـي  اخلطيـب  اأبـا  لقـي   (5(

النحويني 306.

)6) تاريخ علماء الأندل�ص 446/1، وطبقات النحويني 306.

)7) املهرجان: لفظة فار�صية تطلق على يوم يحتفل فيه الفر�ص قدميًا، وهو من اأعيادهم امل�صهورة. وال�صتعبار: َعرِبَْت عينه 

وا�ْصَتْعرَبَْت، اأي َدَمعت. 
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اأَْفـــَواَفـــَهـــا الأَْر�ــــــسُ  ــِت  ــَل ـِ ــ ــرُصْب و� َا)1)2-  ــُد�ــَس الأَْخــــ�ــــرصَ ــْن ــ�ــسُّ َوُجــلِّــَلــِت ال

ــنَــاِبــَرَهــا �ــسَ يَــــاُح  الــــرِّ ــــــزَّ  َوَه ــَك َوالــــَعــــْنــــَ�َا)2)3-  َعــِت املِــ�ــسْ ــوَّ َفــ�ــسَ

ــم ــُه ــاَف ــَط اأَلْ ــُس  ــا� ــنَّ ال ـــِه  ِب ـــاَدى  ـــَه تَ ا)3))-  ـــــِ�َ ـُــــْك ـــى املـُـــِقــــلُّ ِبــــِه امل ـــاَم ـــسَ َو�

ــِلــي َمــْوِئ اإِىل  اأَْهـــــِدي  ــُت  ــْن ُك ـــو  َولَ َى))))-  الــــــ�َّ ـــــْوَق  َف َدبَّ  ـــا  َم َعـــَقـــاِئـــَل 

ــــــِه اآلِئ  َ ـــــرصَ ـــــ� يْ اأَ ــــــُت  ــــــاَرنْ َوَق ْكــــــــَ�َا)-  ـــــُه الأَ ــــْرُت لَ ــــَق ــــتَ ـــا لْح ـــَه ِب

ــراً ــكَّ �ــسُ ــى  ــَك َح ــٍر  ــْك ــ�ــسُ ِب ــُت  ــْث ــَع بَ املـَـــْخــــَ�َا)-  ـــُر  ـــَظ ـــْن َ امل َخــــالَــــَف  َواإِْن 

ــٍة ــَم ــْج ُع ِبـــال  ـــْنٍ  َكـــ�ـــسِ ـــْنٍ  ِبـــ�ـــسِ َكـــــَرا)-  وَراٍء  َكـــــَكـــــاٍف  َوَكـــــــــاٍف 

-2-

:
(5(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )56)
ُمْنِعٍم ِنْيَعَة  �سَ ِلنَْي�َساٍن  ــَكــْرُت  �ــسَ البََداِئِع1-  نُوِف  �سُ ــْن  ِم ِعــْنــِدي  ــاَك  َح مِلــا 

ْباَل.  ال�رضِ األب�صته  اأي  َفَت�رَضَْبَل،  َبْلُتُه  القمي�ُص. و�رَضْ ْباُل:  الأنف�ص: »اأفواهها وُجلِّلت«. وال�رضِ امللتم�ص ومطمح  بغية  )1) يف 

ْنُد�ص: �رضب من الرُبود.  والأفواف: برود ميانية مو�صاة، �ُصبهت الزهور بها. وال�صُّ

َعت: انت�رضت.  وَّ يَلِة التي تنبت يف اأُمها. وَت�صَ ْنُبوُر وهي الَف�صِ نابري: جمع ال�صُّ )2) ال�صَّ

اأي  وَت�صاَموا:  الرتفاع والعلّو.   : ُموُّ وال�صُ »األطافهم و�صاَم«.  الأنف�ص:  املقّل«. ومطمح  : »و�صا�ص  امللتم�ص  بغية  )3) يف 

تباَرْوا.

اأَْكَرُمه؛ وهي يف الأَ�صل املراأَة الكرمية النفي�صة، ثم ا�ْصُتْعِمل يف الكرمي من كل �صيء من  )4) العقيلــة: عقيــلة ُكلِّ �صــيء: 

الذوات واملعاين، ومنه َعقائل الكالم. وَعقائل البحر. ُدَرُره، واحدته َعِقيلة. وَعقائُل الإِن�صان: كرائُم ماله. الل�صان 

)عقل). 

التخريج )1):   

)1-8)  جذوة املقتب�ص 437/2. وبغية امللتم�ص 479/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 83. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص. 

)1-4)  مطمح الأنف�ص 214. ون�صبت الأبيات فيه اإىل الوزير اأبي عبدة ح�صان بن مالك بن اأبي عبدة. والأرجح كونها   

الذي مل  الرحمن،  اأي بعد زمن طويل من وفاة عبد  اأبا عبدة تويف �صنة )416هـ)؛  الّرحمن الأ�صم؛ لأن  لعبد 

بن  الفتح  اأورد  اأبيات، يف حني  ثمانية  له  اأوردا  فامل�صدران  ذلك  اإىل  واإ�صافة  )350هـ)،  الّنا�رض  عهد  يتجاوز 

خاقان - املتاأخر زمنًا عن �صاحب اجلذوة - اأربعة اأبيات لأبي عبدة. 

)5) ذكرت يف باب الورد.
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ُرُقوُمُها ــْت  ــلَّ َتَ ــــَواٌف  اأَْف ــُك  ــي َدَراِن ــَر َفـــاِقـــِع)1)2-  ــَف ــسْ ِبــاأَْحــَمــَر َقـــاٍن بَـــْنَ اأَ�

َحى  ْم�َس يف َرونَِق ال�سُّ ـــِع3- وروٌد تُبَاهي ال�سَّ ـــواِل ـــلـــَعـــاٍت َكـــالـــنُّـــجـــوِم الـــطَّ بـُــطَّ

ــا ــَه ــاأَنَّ َك ـــاُرُهـــنَّ  ـــ�ـــسَ اأَبْ َجـــٌة  َّ ُمـــ�ـــرصَ ــِع)2))-  ــَ�َاِق ال ُح�ُسوِر  ــْن  َع ــْت  ــلَّ َتَ ُخـــُدوٌد 

والأَ�صد.  البعري  فروة  ي�صبه  وبه  املناديل،  كَخَمل  ق�صري  َخَمل  له  الُب�ْصط،  اأَو  الثياب  من  �رضب  ْرنيك:  والدِّ ْرُنوك  الدُّ  (1(

قم: َرَقَم الثوب َيْرُقُمه َرْقمًا وَرقَّمُه: خّططه.  والأفواف: نعٌت له، وقد يجر على الإ�صافة. والرَّ

)2) الربقع: لبا�ص الراأ�ص والوجه للمراأة. 

التخريج )2):   

)1 ـ 4) كتاب الت�صبيهات 56. وبنو اأمية يف الأندل�ص 83. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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))ـ َعْبُد اهلل بُْن َعْبد الرَّحمن النَّا�رص

)... - 339هـ)

هو عبد اهلل بن عبد الّرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم 

 بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، ُيكنى 
(1(

حمن بن معاوية ابن ه�صام بن عبد الرَّ

 .
(2(

اهد اأبا حممد، ويلقب بالزَّ

الأدب  يف  الطبقة  رفيع  العرب،  بل�صان  ب�صرياً  متن�صكًا،  اأخباريًّا  �صافعّيًا،  فقيهًا  كان 

ومعرفته، باأوفر �صهم يف اللغة، ذاكراً للخرب، مطبوعًا يف �صوغ القري�ص، وت�صنيف كتب 

. ومن تواليفه كتاب »العليل والقتيل يف اأخبار بني العّبا�ص« وكتاب »امل�صكتة يف 
(3(

الأدب

 .
(4(

 بن خملد«
ّ
ف�صائل بقي

 وقد ذكر غري واحد املناف�صة الدائرة بني عبد اهلل واأخيه احلكم يف حت�صيل العلم وتقريب 

 .
(6(

، وقد قتله والده النا�رض �صنة )339هـ) ملا بلغه خرب تاآمره مع نفر من الفقهاء خللعه
(5(

العلماء

اأّنه  ابن حزم  ، وذكر 
(7(

اأولد اخللفاء اأّنه من جنباء  امل�صادر  ومع هذه اجلريرة، فقد ذكرت 

اأّن عبد اهلل  العجائب  ال�صفط: ومن  ، ونقل �صاحب املغرب عن �صاحب 
(8(

الزبري اأعقب 

 .
(9(

كان �صافعّيًا، واأخاه عبد العزيز حنفّيًا، وامل�صتن�رض مالكّيًا

)1) تكملة ال�صلة 779/2، والوايف بالوفيات 244/17، وطبقات ال�صافعية الكربى 309/3، وتتمة الن�صب يف الكامل يف التاريخ 

621/6، و�صيق ن�صبه اإىل والده الّنا�رض يف �صائر امل�صادر. 

)2) املغرب 183/1، ونفح الطيب 123/5.

)3) تكملة ال�صلة 779/2، والبيان املغرب 217/2. وجمهرة ابن حزم 102.

)4) احلّلة ال�صرياء 1 206، وتكملة ال�صلة 779/2وذكر ابن الأبَّار اأّن الكتاب يف اأ�صفار، والثاين ِعّدته �صّتة اأجزاء.

)5) احلّلة ال�صرياء 206/1، 201، وانظر �صري اأعالم النبالء 270/8.

)6) احلّلة ال�صرياء 206/1، وجمهرة اأن�صاب العرب 102 وبغية امللتم�ص 254/2. وتكملة ال�صلة 779/2، والبيان املغرب 217/2، 

228، وتاريخ ابن خلدون 184/4، ووهم ابن خلدون اإذ قال: وكان مقتله �صنة 393هـ، و�صري اأعالم النبالء 270/8، واملغرب 

183/1، والوايف بالوفيات 244/17، وطبقات ال�صافعية 309/3، والّنجوم الّزاهرة 346/3، ونفح الّطيب 123/5.

)7) احلّلة ال�صرياء 206/1، وتكملة ال�صلة 799/2.

)8) جمهرة اأن�صاب العرب 102، وقال حني ذكر الزبري: له عقب باق.

)9) املغرب 183/1.
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 �سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره ت�صعة اأبيات يف ثالث قطع؛ هي يف الغزل وغريه. 

-1-

:
(1(

]املن�رضح[يف نفح الطيب )5: 123)
ــُه  ـــرَّ ِبــي َفــَمــاَل لَ ـــذي َم ــا1- اأَْفـــــِدي الَّ ــبَ ــ�ــسْ ـــُه َغ ـــتُ ـــْي ـــنَ ــــْن ثَ ــــِك ــــِظــــي َول حَلْ

ــٍد ــِق ــتَ ــْن ُم َمَـــــاَف  اإلَّ  َذاَك  ـــا  َم ـــا2-  ـــبَ نْ ـــذَّ ــــُر ال ــــِف ــــْغ ـــو َويَ ـــُف ـــْع فـــــاهللُ يَ

-2-

:
(2(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 122)
ا بجميل، فمال عبد اهلل بطرفه اإىل وجهه، وظهر  )1) قال املّقري: »وكان املرواين املذكور ُي�صاير اأحد الفقهاء الظرفاء، فمرَّ

ذلك مل�صايره فتب�ّصم، ففهم عبد اهلل تب�ّصمه، فقال: اإّن هذه الوجوه احل�صان خاّلبة، ولكّننا ل نتغلغل يف نظرها، ول 

ندعي العّفة عنها باجلملة، وفيها اعتبار وتذكار باحلور العني التي وعد اهلل تعاىل، فقال له الفقيه: احتج لروحك مبا 

رب ُو�ْصُعُه. فقال: واأراك  �صئت، فقال: اأو ما هي حجة تقبل؟ فقال الفقيه: يقبلها من رّق طبعه، وكاد ي�صيق عن ال�صّ

�رضيكًا يل، فقال: ولول ذلك َلُلمتك، فاأطرق عبد اهلل �صاعة ثم اأن�صد البيتني. فقال له الفقيه: اإن كنت ثنيت حلظك 

خوف انتقادي؛ فاإيّن اأدعوه اإليك حّتى متالأ منه، ول تن�صب اإيّل ما ن�صبت، فتب�ّصم عبد اهلل، وقال: ول هذا كّله. وقال 

له: اإّن مثلك يف الفقهاء ملعدوم، فقال له: ما كنت اإّل اأديبًا، ولكّنني ملّا راأيت �صوق الفقه بقرطبة نافقة ا�صتغلت به، فقال 

له: ومن عقل املرء اأن ل يفني عمره فيما ل ينفقه ع�رضه«. نفح الطيب 123/5. 

التخريج )1):   

)1-2)  واملغرب183/1. والوايف بالوفيات 245/17. نفح الطيب123/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 86. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 372.

)2) قال املّقري: »وقد اأهدى له �صعيد بن فرج يا�صمينًا اأبي�ص واأ�صفر، وكتب معه: 

نـــحـــوك تفة اأر�ـــســـلـــت  ـــد  ق ــــُرمـــــولي  ــــَذكِّ ـــه مـــنـــك تُ ـــي ـــغ بـــــــراِد مــــا اأب

ــن تـــّ�جـــت ــج ــل ــال ــن ك ــم ــس ــا� ُمــــن ي ــمــاُح يـُــَعـــ�ِّ ـــْفـــراً والــ�ــسَّ بــيــ�ــســاً و�ـــسُ

فبعث له بهذين البيتني مع ملء الطبق دنانري ودراهم، فقال ابن فرج:   

ـــجـــود كــعــب وحـــامت ــا ب ــمــعــن لزمقـــد �ــس الــّدهــر  مـــدى  جــــوداً  �سمعنا  ــا  م

ـــــاء ــــــــدوم دع ــــــــاأن ت ــــي ب ــــائ ــــدع ـــمف ــت دائ ـــا عــ�ــس م ــــول  مــــــازال ط ل 

ـــاً ـــرتاع ــــذا اخ ــل ه ـــا �ــســمــعــنــا كــمــث ـــون املــــكــــارم«م ـــك ـــذا ت ـــك ـــذا ه ـــك ه

نفح الطيب122/5.  
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ــْل ــُح يَ ــــا  َـّ َومَل ــري  ــسِ ــ� ــْف تَ ـــــــاَك  اأَتَ ـــاِث اأَْحــــــــالِم)1)1-  ـــَغ ـــسْ � ِمـــنِّـــي َعـــَلـــى اأَ

ــــراً  ـــمـــاً َزاِئ ــاً َداِئ ــم ــسْ َة الـــــَعـــــاِم)2)2-َفــاْجــَعــْلــُه َر� ـــــــرَّ ـــــَك ُغ ـــــْن ـــي َوِم ـــنِّ ِم

-3-

]املن�رضح[يف جذوة املقتب�ص )2: 414):
ــــــْه َ اأَمَل ــــامِتٌ  ــــَك َف ُفــــــــوؤَاِدي  ــــــا  اأَمَّ ــْه1-  ــَم ــتَ َك ــــا  ِبَ نـَـــاِظــــري  ـــْح  ـــبُ يَ مَلْ  ــــْو  لَ

َمْن َمــاَلِحــِظ  يِف  ْقُم  ال�سُّ ــَح  اأَْو�ــسَ َما  ــْه)3)2-  ــَم ــَق �ــسَ َكــامِتــاً  َكـــاَن  َواإِْن  يَــْهــَوى 

يَــْعــِذلُــنــي ــــلَّ  َوَظ ـــِكـــي  بْ اأَ ــُت  ــْل ــل َظ ــْه)))3-  ــَم ــِل َع ول  ــَوى  ــَه ال ــا�ــِس  ــَق يُ مَلْ  َمـــْن 

ــفــاً ــَكــى اأَ�ــسَ ــٍق بَ اإِلـَــْيـــَك َعـــْن َعــا�ــسِ ــْه))))-  ــم ــَل َظ َواإِْن  الـــَهـــَوى  يِف  ــُه  ــبَ ــْي ــِب َح

تُــَقــاِتــُلــُه ــى  ــو�ــُس الأ�ــسَ ــيُ ُج ــْت  ــلَّ َظ ـــــْه))))-  ـــــاَلِح َدَم ـــــُنُ املِ ـــــَذَرْت اأَْع ـــْذ نَ ُم

)1) يف املغرب والوايف: »اأتاك تعبريي«. واأ�صغاُث الأحالم: الروؤيا التي ل ي�صحُّ تاأويلها لختالطها. 

له واأكرمه.  ُة كل �صيء: اأوَّ ة: ُغرَّ )2) يف املغرب والوايف: »دائمًا قائمًا منك ومّني اأول العام« ول ي�صتقيم وزنًا. الُغرَّ

التخريج )2):   

)1-2)  املغرب183/1. والوايف بالوفيات 245/17. ونفح الطيب122/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 86. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 373.

قِّ العني الذي يلي ال�صدغ. ْدَغ، واملاُلَحَظُة: وهو النظر ب�صِ )3) اللِّحاُظ: موؤِخر العني مما يلي ال�صُّ

)4) يف بغية امللتم�ص : »َظٌل يعذلني«.

)5) يف املغرب: »وما ظلمه«.

)6) يف املغرب: »جيو�ص الهوى«. 

التخريج )3):   

)1-5)  جذوة املقتب�ص 414/2. وبغية امللتم�ص 449/2. واملغرب183/1. واحلّلة ال�صرياء 206/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 87.   

و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 374. 
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))ـ ُعَمر بُْن اإبَْراهيم )ابن امل�سنوع)

)... - قبل )33هـ)

 بن عبد الّرحمن 
(2(

 بن معاوية بن املنذر القر�صي
(1(

هو عمر بن اإبراهيم بن عبد الّرحمن

بابن  املعروف  معاوية،  بن  الّرحمن  عبد  بن  املنذر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  معاوية  ابن 

جلماله،  بذلك  لّقب  اإبراهيم  بن  حممد  هو  امل�صنوع  اأّن  حزم  ابن  ذكر  وقد   .
(3(

امل�صنوع

وذهب ابن حّيان اإىل اأّن حممداً وعمر هما ابنا امل�صنوع. 

ومل تذكر امل�صادر عمر بن اإبراهيم، خال اإ�صارة ابن حّيان اإليه واإىل اأخيه حممد يف جملة 

�صعراء اإمارة عبد اهلل؛ فقال: »حممد وعمر ابنا اإبراهيم بن عبد الّرحمن بن معاوية بن املنذر 

القري�صي املعروفان بابني امل�صنوع، وكانا من اأهل الأدب الّر�صني وال�صعر املطبوع، ا�صتاأخر 

. ومن العبارة ال�صابقة يفهم اأّن 
(4(

حممد منهما حتى حلق ورود اأبي علي القايل اإىل الأندل�ص«

عمر تويف قبل ورود القايل اإىل الأندل�ص، ول ُتعلم �صنة ولدته. 

 �سعره: 

مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) اأ�صقط ابن حزم عبد الّرحمن هذا يف ن�صب اأخيه حممد، واأثبته الفر�صي. انظر جمهرة اأن�صاب العرب 95، وتاريخ علماء 

الأندل�ص 761/2. 

)2) املقتب�ص )العربي) 68، وتتّمة الن�صب يف ترجمة املذاكرة، وانظر ت�صويبات ن�صبه.

)3) ورمّبا وهم ابن حّيان يف هذا الأمر.

الطيب  نفح  انظر  باحلكم.  واخت�صَّ  337هـ،  �صنة  الّنا�رض  الّرحمن  عبد  على  القايل  وفد  وقد   .68 )العربي)  املقتب�ص   (4(

.369/1
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د ))ـ احَلَكُم بُْن اأَحمَد بن ممَّ

)... = نحو 0)3هـ)

 بن عبد الّرحمن 
(1(

 هو احلكم بن اأحمد بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام

ابن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

اأثنى عليه ابن الأبَّار، فقال: »من نبهاء قومه املروانيني بقرطبة، وكان له طبع معني يف 

. وله ابن �صاعر هو عبد العزيز بن احلكم، واأخوه عمر بن اأحمد كذلك. 
(2(

قر�ص ال�ّصعر«

 .
(3(

ح اأنَُّه عا�ص يف زمن النَّا�رض عبد الّرحمن وُيرجَّ

 �سعره: 

 و�صلتنا قطعة واحدة من �صعره عّدتها ثالثة اأبيات، يف رثاء ابن له. 

-1-

:
(4(

]الب�صيط[يف احللَّة ال�صرياء )1: 213)
ــَراِق ــْه َوُم ِبَ�ْسُكوٍب  ـــوُد  َتُ َعْيِني  ـــْن بَــــاِق)))1-  ــْوِت ِم ــَم ــل ــا ِل ــُد هلل َم ــْم ــاحَل َف

بَ�رَصٍ ــال  ِب نُـــوٍر  ــال  ِب ــى  ــَق اأَبْ ــَف  ــْي َوَك �َساِق2-  ــْن  َع َزاَل  ـــٌم  حَلْ يـَـْنــبـُـُت  َكــْيــَف  اأَْم 

ــْد َق ــــَك  اإِنَّ اهللُ  ــيَّ  ــنَ بُ ــَك  ــَدنْ ــِع ــْب يُ ل  ــا لِق3-  ــِرَه ــْه َظ َمـــْن يِف  ُكـــلُّ  ــا  َم ــَت  ــْي لَق

)1) احلّلة ال�صرياء 213/1. وتتّمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) احلّلة ال�صرياء 213/1.

)3) تويف والد احلكم �صنة 315هـ. احلّلة ال�صرياء 214/1 وانظر ترجمة اأخيه عمر و�صعره.

)4) قال ابن الأّبار: »وهو القائل يف ابن مات له، اأن�صده ابن حّيان: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 213/1.

)5) امل�صكوب: �َصَكْبُت املاء �َصْكبًا، اأي �صببته. واملراد فيه هنا الدمع، وكذا املهراق. 

التخريج )1):   

)1-3) احلّلة ال�صرياء 213/1. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 389. ومل تذكرالأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).  
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د بُْن اأَيوب املروان ))ـ ُمَمَّ

)... - بعد )32هـ)

، ومل تذكر امل�صادر غري هذا، فبقي متام ن�صبه اإىل مروان بن 
(1(

هو حممد بن اأّيوب املرواين

احلكم جمهوًل. 

اأحد �صعراء املروانية يف عهد الّنا�رض، اإّل اأنَّه كان متاأخر املكانة يف قومه، حمجوبًا عن 

القائد  الوزير  ذلك  فالَمُه يف  مروان،  بني  ام  ُخدَّ ملدح  يتعر�ص  ما جعله  لطان، وهذا  ال�صُّ

، ثّم َكلَّم النَّا�رض يف �صاأنه حتَّى اأ�صلح حاله. وعا�ص ابن اأّيوب يف عهدي 
(2(

�صعيد بن املنذر

الأمري عبد اهلل، واخلليفة عبد الّرحمن الّنا�رض، ول ُتْعَرُف �صنة وفاته، وكذا ولدته. 

 �سعره: 

، ويف التذّمر  اأبيات يف ثالث قطع؛ وهي يف مدح الوزير �صعيد وابن القطِّ  له ثمانية 

من ن�صبه. 

-1-

:
(3(

]ال�رضيع[يف احلّلة ال�صرياء )2: 368)
َقـــطُّ ــْت  ــَع ــِم ــسُ � َمـــا  اأُْعــــُجــــوبَــــٌة  ــــط1ُّ-  ــــــــــدُه ِق ــــــوا: َر�ـــــســـــاً َوال ــــــالُ َق

�َسيِّدي ــا  يَ ــْيــَف  الــ�ــسَّ َقــلَّــدوَك  َقـــْد  واملِ��������ْرُط)))2-  ِب����َك  اأَْوَل  وال����ُق����ْرُط 

)1) نفح الطيب 305/4.

)2) �صعيد بن املنذر: ويعرف بابن ال�صليم، ينتهي ن�صبه اإىل عبد اهلل بن اأّبان بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك، وذكر ابن 

عذاري اأّن وفاته كانت �صنة 302هـ، ثّم ذكر حوادث ال�صنوات التالية، فو�صلت اأخباره اإىل �صنة 318هـ، ويف املقتب�ص 

)كورنيطي) تويف �صنة 326هـ. انظر جمهرة اأن�صاب العرب 94، واملقتب�ص )كورنيطي) 428، واملغرب 178/1، والبيان 

املغرب 167/2.

)3) قال ابن الأّبار: »اأحمد بن معاوية بن حممد بن ه�صام بن معاوية بن الأمري ه�صام بن عبد الرحمن اأبو القا�صم املعروف 

بابن القط، وحممد بن ه�صام جده هو املنّبز بذلك وكان جميل الوجه، فيه يقول ابن اأيوب القر�صي: البيتني«. احلّلة 

ال�صرياء 368/2.

)4) الُقْرُط: الذي يعلَّق يف �سحمة الأذن. وامِلْرُط: واحد املروِط، وهي اأك�سيٌة من �سوف اأو َخزٍّ كان يوؤتزر بها. 

التخريج )1):   

)1-2) احلّلة ال�صرياء 368/2. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، اأو يف �صعر بني مروان يف الأندل�ص.  
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-2-

:
(1(

]الوافر[يف نفح الطيب )4: 304)
َواٍن ـــْرَ  َغ ــَك  ــتُ ــاأَلْ �ــسَ ِبـَــا  ــَت  نـَـَهــ�ــسْ ــِريــُق1-  ــطَّ ــاِلــِكــَهــا ال ــْت ِلــ�ــسَ ــبَ ــُع ــــْد �ــسَ َوَق

اإلَّ ــــْرِء  َ امل ــُل  َفــ�ــسْ ــْنُ  ـــ ــِب يَ ــَس  ــ� ــْي َولَ ـــُق2-  ـــْي ـــِط يُ ل  ـــــا  َم َكــــلَّــــْفــــتـَـــُه  اإَِذا 

-3-

:
(2(

]الطويل[يف نفح الطيب )4: 305)
هــْم َغــْرِ َنْــُل  لَْيتَني  لــَقــْوٍم  ْبُت  نُ�سِ يَ�ْسُفُل1-  ـــَي  َوَحـــظِّ ــو  ــُل ــْع يَ ــٌب  نَــ�ــسَ ــي  ــِل َف

املُنَى َو  ِبالتََّعلُِّل  ــِري  ــْم ُع ــُع  اأَُقــطِّ التََّعلُُّل)3)2-  اللَِّبيَب  املـَــْرَء  ــْخــَدُع  يَ ــْم  وَك

ــٍة ِلــِهــمَّ ــِه  ــي ــسِ ــ� ْرتَ اأَ َمــَكــاٌن  َفــَمــاِل  ــُل3-  ْفــ�ــسِ َواأُ ــفُّ  ــِع ــتَ ــسْ اأَ� ــُه  ــْن ِم َمــــاَل  ول 

ــاًل ــمُّ َتَ ــي احَلــيَــاَة  ــ�ــسِ اأَْق ــِنــي  َولَــكــنَّ ُل))))-  التََّجمُّ اإِلَّ  ــاَن  الإِنْــ�ــسَ يُْهِلُك  ــل  َوَه

)1) قال املّقري: »وقال حممد بن اأيوب املرواين، ملّا كّلف قومًا حاجة له �صلطانية فما نه�صوا بها، فكّلفها راأ�ص بني مروان 

القائد �صعيد بن منذر، فنه�ص بها: البيتني«. نفح الطيب 304/4. 

التخريج )2):   

)1-2) نفح الطيب 304/4. بنو اأمية يف الأندل�ص 90. و�صعر بني مروان يف الأندل�ص 448.  

ام بني مروان، فقال له: اأعّز اهلل تعاىل القائد الوزير!  )2) قال املّقري: »وعاتبه يومًا �صعيد بن املنذر يف كونه يتعر�ص ملدح ُخدَّ

اإنكم جعلتموين ذنبًا وجعلوين راأ�صًا، والنف�ص تتوق اإىل من يكرمها واإن كان دونها؛ اأكرث منها اإىل من يهنيها واإن كان 

 من اخللي، واأنا الذي اأقول فيما 
ّ
فوقها، واإين من هذا وهذا يف اأمر ل يعلمه اإّل اهلل الذي بالين به، ويا ويح ال�صجي

يتخلل هذا املنزع: الأبيات. فقال له �صعيد: ق�صدنا لومك فعطفت الالئمة علينا، ونحن اأحّق بها، و�صننظر اإن �صاء اهلل 

فيما يرفع اللوم عن اجلانبني، ثم تكلم مع النا�رض يف �صاأنه، فاأجرى له رزقا اأغناه عن التكفف، فكانت هذه من ح�صنات 

�صعيد واأياديه«. نفح الطيب 305/4. 

اه به. َلُه بال�صيء، اأي لهَّ )3) َعلَّ

ل: تكلف اجلميل.  )4) التَّجمُّ

التخريج )3):   

)1-4) نفح الطيب 305/4. بنو اأمية يف الأندل�ص 90. و�صعر بني مروان يف الأندل�ص 449.  
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د بُن ِه�َسام بُْن َعبد العزيز ))ـ ُممَّ

)... = نحو 0)3هـ)

هو حممد بن ه�صام بن عبد العزيز بن حممد بن �صعيد اخلري بن الأمري احلكم بن ه�صام بن 

، من اأهل قرطبة، 
(1(

حمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم عبد الرَّ

يكنى اأبا بكر. 

 قال احلميدي فيه: »اأديٌب م�صهور بالتقدم يف الأدب، يقول ال�صعر بف�صل اأدبه فيكرث 

 ،
(3(

بالأندل�ص) ال�صعراء  )اأخبار  اه  �صمَّ الأندل�ص  �صعراء  يف  كتابًا  األَّف  وقد   .
(2(

ويح�صن«

َح لرتبية بنيه، ول�صيما احلكم امل�صتن�رض ويل عهده، فا�صتعفى  وعا�ص يف زمن الّنا�رض، وُر�صِّ

. واأخوه اأحمد �صاعر معروف، ول ُتْعَرُف �صنة وفاة حممد بن ه�صام اأو ولدته. 
(4(

من ذلك

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اأربعة وع�رضون بيتًا يف �صبع قطع، وهي يف اأغرا�ص �صتى. 

-1-

:
(5(

 ]املديد[يف الت�صبيهات: )103)

ـــا ـــَه بُ َ ـــرصْ اأَ� ــــتُّ  ِب ــــسٍ  ــــاأْ� َك ُربَّ  ــَحــا1-  ــــا َو�ــسَ ـــْبـــِح َم ــــيـَـــاُء الـــ�ـــسُّ َو�ــــسِ

َقـــــَدٍم  ـــى  ـــَل َع ــا  ــَه ــي ــاِن ــَق ــسَ � َقـــــْد  ــى2-  ــَح �ــسُ ــْمــ�ــسِ  َكــ�ــسَ لَح  ـــــاأٌ  َر�ـــــسَ

ــــُه ــــُل ــــاِم ن اأَ ِمـــْنـــَهـــا  ـــــْت  ـــــيَ َدِم ـــا)))3-  ـــَح ـــسِ ـــ� ـــا نُ ـــَه ـــاُه ب ـــنَ ـــْب ـــسِ ـــ� ـــَح َف

وبغية   ،156/1 املقتب�ص  جذوة  يف  ه�صام  بن  احلكم  اإىل  ن�صبه  و�صيق   ،364/1 ال�صلة  وتكملة   ،166/5 بالوفيات  الوايف   (1(

امللتم�ص 180/1، و�صيق ن�صبه اإىل والده ه�صام املرواين يف نفح الطيب 115/5. 

)2) جذوة املقتب�ص 156/1، وبغية امللتم�ص 180/1، والوايف بالوفيات 166/5.

)3) جذوة املقتب�ص 156/1، وبغية امللتم�ص 180/1، والوايف بالوفيات 166/5.

)4) نفح الطيب 115/5.

قاة والندامى.  )5) وردت يف باب ال�صُّ

حًا: اإذا �رضبه ب�صيء فاأَ�صابه  ُحه َن�صْ ح عليه املاَء َيْن�صَ . َن�صَ �صُّ ُح: الرَّ )6) ذكر املحقق اأنها يف ن�صخة اأخرى: »ن�صحا«. والنَّ�صْ

منه َر�صا�ٌص.  
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تـَـــنَــــاولــــَهــــا ــــــا  َـّ مَل ِخـــــْلـــــتُـــــُه  ُجــــــِرَحــــــا)-  ــــــِه  َكــــــفِّ يف  ــــــــــــــُه  اأَنَّ

-2-

:
(1(

 ]الرمل[يف الت�صبيهات )278)

َفـــارْقـــتـُــُه  ــي  ــن ــبَ ــاَح ــسَ � ــــْن  َم ــــلُّ  ُك ــــْوِم َغــــَدا1-  ــــيَ ــْحــبَــَة ال ـــي �ــسُ ـــَراِق ـــِف َك

ــِحــبُــُه  ــتَــ�ــسْ تَــ�ــسْ ـــوِد  َكـــالـــطَّ َفـــاأَنَـــا  ــى ُمــــْفــــَرَدا)2)2-  ــَق ــْب ــي ويَ ــ�ــسِ ــٌب مَتْ ــُح ــسُ �

-3-

]اخلفيف[يف الت�صبيهات: )278):
ــْيـــ الــلَّ اأَْنُــــــُم  َكـــاأنَّـــُهـــْم  ـــى  ـــَداَم ونَ الآَفـــــاِق1-  يف  ــْهــِب  ــالــ�ــسُّ ب تَـــَراَمـــْت  ِل 

�َسْم�ٌس  الَكا�ِس  يف  الُعَقاَر  وَكـــاأنَّ  ــاِق)3)2-  ــَح َ ــَل امل ــْب ــْدِر َق ــبَ ْت يف ال ــدَّ ــبَ ــْد تَ َق

وَتَـــلَّـــْت ـــرْت  تـَــَعـــطَّ ـــسٍ  ـــا� ِريَ يف  ــالقــي3-  ــتَّ ـــــْوَم ال ــــْت َكــاحَلــِبــيــِب يَ ــــاأَتَ َف

ُحــــْوٍر ــــُنِ  ــــاأَْع ِب َلحــــٌظ  نُـــوُرَهـــا  ـــَراِت اُلـــُفـــوِن والآَمــــــــاِق))))-  ـــاِح ـــسَ �

ثَــَعــاِبــْيـــ ِفــيــَهــا  الأَْوَراَق  وَكـــــاأنَّ  ــي)-  ــواق ــسَّ ــ� ال يف  ـــثَـــْت  ـــعَّ تَـــبَ ـــــٍن  ُلَ ُن 

َــا امل َرونَــــِق  ــاَء يف  ــبَ ــ�ــسْ احَل وكــــاأنَّ  ـــي))))-  اِق َ ـــرتَّ ال ــا�ــسِ  ــيَ بَ يِف  رِّ  الــــدُّ ــنـَـا  �ــسَ ِء 

التخريج )1):   

اأمية يف  بني  الأندل�ص 91. و�صعر  اأمية يف  القر�صي. وبنو  اإىل حممد بن ه�صام  الت�صبيهات 103. ون�صبت  )1-4)  كتاب   

الأندل�ص 424. 

)1) وردت يف باب �صواذ يقل نظائرها.

)2) الطْوُد: اجلبُل العظيُم. 

التخريج )2):   

)1-2) كتاب الت�صبيهات 278. وبنو اأمية يف الأندل�ص 91. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 424.  

)3) الُعقار: اخلمر. واملَحاُق من ال�صهر: ثالث لياٍل من اآخره.

)4) وموؤُْق العني: طرفها ممَّا يلي الأنف.

َقَوُة: العظم الذي بني ُثغرة النحر والعاتق.  )5) احل�صباء: احل�صى. والرَتْ

التخريج )3):   =  
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-4-

]اخلفيف[يف كتاب الت�صبيهات)277):
ـــ ْه ــزَّ ال ــِة  ــيَ ــِن ــاأَْف ِب الـــــــَوَرى  ـــاأَنَّ  ـلــٍة وَقـــبـــيـــِل)1)1- وَكــــ َـّ ــــْن ُكـــــــلِّ ِمـــ ـــــــَراِء ِم

اَلنـ اأَو  ى  تـَـبَــدَّ ــْد  َق احَلــ�ــرْصِ  َمــوِقــُف  ُخـــوِل2-  ـــــِل الـــدُّ ْه
َ
ـــْد اأُْزِلــــَفــــْت لأِ ــُة َق ــنَّ ـ

-5-

]الب�صيط[يف جذوة املقتب�ص)1: 156):
َحالََفها  ــْزِن  احَل ِريَا�ِس  ِمْن  ٍة  وَرْو�سَ ــا احُلــَلــُل)2)1-  ــَه ــِق ــِه يف اأُْف ـــْت ب َطـــلَّ َطـــلٌّ اأَ

َمــِلــٌك  بـَـْيــنـَـَهــا  ِفيَما  ــــَوْرُد  ال ــا  َ ــاأنَّ ك ــِه َخـــَوُل)3)2-  ــوِل ـــا ِمــْن َح اُرَه ـــوَّ ـــْوٍف َونُ ُم

-6-

]اخلفيف[يف يتيمة الدهر )2: 17):
�ُسْقِم َغــْرِ  ــْن  ِم ــوِن  ــُف اُل �َسِقيَم  ــا  يَ ـــي1-  ـــِم ـــاإِثْ ِب ــــوَء  ــــبُ تَ اأَْن  هلِل  َحــــا�ــــسَ 

)1-6) كتاب الت�صبيهات 278. وبنو اأمية يف الأندل�ص 92. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 425.   =

ر قبل  ب البيتان لل�رضيف الطليق. والأرجح اأّن البيتني ملحمد بن ه�صام؛ لأّن وفاته ُتقدَّ )5-6)  احلّلة ال�صرياء 225/1. وُن�صِ  

ولدة الطليق. وقد اأورد الكتاين )420هـ)  - املعا�رض للطليق، املتقّدُم زمنًا - �صتَّة اأبيات، فيما جاء ابن الأّبار 

بيتني فقط. وقد اأثبت �صاحب )بنو اأمية يف الأندل�ص) البيتني يف �صعر الطليق، اإ�صافة اإىل �صعر حممد بن ه�صام! 

وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

هراء: مدينة بناها النا�رض لدين اهلل، واأمتَّها ابنه احلكم امل�صتن�رض.  )1) الزَّ

التخريج )4):   

)1-2) كتاب الت�صبيهات 277. وبنو اأمية يف الأندل�ص 92. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 426.  

)2) احُلَلل: ُبرود اليمن.

ُمه وخدمه.  )3) اأَْوَفْيُت على �رَضٍَف من الأَر�ص اإذا اأَ�رْضَْفت عليه، فاأَنا ُموٍف. وَخَوُل الرجِل: َح�صَ

التخريج )5):   

يف  اأمية  وبنو   .115/5 الطيب  ونفح   .166/5 بالوفيات  والوايف  املقتب�ص80/1.  وبغية  املقتب�ص156/1.  )1-2)  جذوة   

الأندل�ص 92. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 426. 

Diwan-Bin-Marwan.indb   392 12/8/09   9:39 AM



393

�َسوِقي  نـَـاَر  احَل�َسا  يف  اأَْذَكــْيــَت  ــَت  اأَنْ ِبِج�ْسِمي2-  ــُهــو  يَــْل ــاَم  ــَق الــ�ــسَّ ــَت  ــْل ــَع وَج

ــا  َق اإَذا  ـــــاِن  حَلَ ِبـَــــْن  ــــــال  اأُبَ ـــا  َم ِمي)1)3-  َخ�سْ َعْينَيَك  �ِسْحِر  ِمــْن  َخِطيباً  َم 

-7-

:
(2(

]املجتث[يف نفح الطيب )5: 115)
َجـــْفـــِنـــي  ِبـــــَوْجـــــِهـــــَك  ــــْع  ــــتِّ َم ـــِن1-  ـــسْ ـــ� يَــــــا َكــــوَكــــبــــاً َفــــــــــْوَق ُغ

ـــى  ـــتَّ َح ــــــَب  ــــــجَّ َتَ ـــــــْن  َم يَــــــا  واأُْذِن2-  ــــــٍر  ــــــْك ِف ــــــــلِّ  ُك ــــــــْن  َع

ـــِه ـــي ِف اخَلـــــــــــْوُف  ــــــَر  ــــــاَم وَخ ــــــــــِن)3)3-  ــــــــــِذْه ــــــــــــرُّ ِب ُ ــــــا مَي ــــــَم َف

ــــ والـــَقـــْل ـــْرِف  لـــلـــطَّ َفـــلـــْيـــ�ـــسَ  ــــــــــْزِن)-  وُح ــــــــــــٍع  َدْم ــــــــــْرُ  َغ ِب 

ـــــــــوٍب  ُذنُ ُذو  ــــــي  ــــــاإِنَّــــــِن َف ــــــــــْدِن)-  ـــــــُة َع ـــــــنَّ ــــــــــــــــــَت َج واأَنْ

)1)  التخريج )6): 

َبْت الأبيات اإىل حممد بن ه�صام بن �صعيد اخلري. وبنو اأمية يف الأندل�ص 93. و�صعر بني  )1-3)  يتيمة الدهر 17/2. وُن�صِ  

اأمية يف الأندل�ص 427. 

)2) قال املّقري: »قالوا: وكان يتع�صق امل�صتن�رض باهلل ويل عهد النا�رض، وهو غالم، وله فيه: الأبيات«. نفح الطيب 115/5.

)3) يف طبعة �صادر: »فما يجول بذهن«. 

التخريج )7):   

)1- 5) نفح الطيب115/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 93. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 427.  
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9)ـ اأحمد بن ممد بن مروان بن املنذر

)... = نحو 0)3هـ)

 بن ه�صام بن عبد 
(1(

هو اأحمد بن حممد بن مروان بن املنذر بن عبد الّرحمن بن احلكم

الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

 .
(2(

ًة يف بيت اأهل اخلالفة؛ اأدبًا و�صعراً وريا�صة« اأثنى عليه ابن حيَّان فقال: »وكان غرَّ

 وقد مدح الّنا�رض باأ�صعار كثرية، ول ُيعرف اأجتاوز عهده اأم ل؟

، ولذا ترجح وفاته يف �صني الّنا�رض الأخرية. 
(3(

تويف جّده مروان بن املنذر �صنة 302هـ

 �سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره ت�صعة اأبيات يف قطعتني، وهما يف مدح الّنا�رض. 

-1-

:
(4(

]الطويل[يف املقتب�ص )45)
ــٌم ــُع واأَنْ ــى  ــوؤْ�ــسَ بُ اهلِل  ــــْنَ  اأَِم يَــــَداَك  ــي ِعــَقــابَــَهــا1-  ــسِ ــ� ــي ومُتْ ــي ـــــٍة ُتْ َفــَكــْم اأُمَّ

اْلَنَى اأَْريـَــَة  ْعتََها  َجرَّ َلَحْت  �سَ اإَِذا  ابََها)))2-  �سَ احَلْرُب  لََها  جَمَّْت  َف�َسَدْت  َواإِْن 

اِئٌب  �سَ املَْحُل  �َسَطا  اإِْن  َرِبيٌع  ــَت  َواأَنْ �َسَحابََها)))3-  َماُء  ال�سَّ َعْنُه  ــَوْت  لَ َما  اإَِذا 

ِفْتنٌَة  َقــْبــَلــَك  ْمــــِن  الأَ ــاَه  ــيَ ِم َحَمْتنَا  ــا)-  ــَه ــَذابَ ــاً َمـــا َوَرْدنـَـــــا ِع ــّق ـــْوَلَك َح ـــَل َف

لأَْهــِلــَهــا ــاٌة  ــيَ َح ــيَــا  نْ الــدُّ يِف  بَــَقــاوؤَُك  ـــى ِلـــْلـــَحـــيـَــاِة َذَهـــابـَــَهـــا)-  بَّ ـــاأَ ـــتَ ـــْن يَ ـــَم َف

)1) املقتب�ص )كورنيطي) 45. وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17.

)2) املقتب�ص )كورنيطي) 45.

)3) البيان املغرب 167/2.

)4) قال ابن حيَّان بعد اإيراده �صعراً له يف اخلليفة النا�رض: »وله فيه �صعر اآخر: الأبيات« املقتب�ص )كورنيطي) 45.

. اُب: ع�صارة �صجٍر ُمرٍّ )5) الأري: الع�صل. وَمجَّ الرجل ال�رضاَب من ِفيه: اإذا رمى به. وال�صَّ

ْطَوُة: القهر بالبط�ص.  )6) ال�صَ

التخريج )1):   

)1-5) املقتب�ص )كورنيطي)45. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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-2-

:
(1(

 ]الطويل[يف املقتب�ص )45)

ُل َفا�سِ َوالــَهــْزِل  اِلــدِّ  بـَـْنَ  ولَُك  ُف�سُ ــُل)2)1-  ــاِم ــسَ ــِن � ي ــدِّ ــِل ل َو  نْــيَــا  لــلــدُّ ومُيْــنُــَك 

ِه  ِ نـَـ�ــرصْ ـــُل  َدَلِئ تَْخَفى  ل  ــــْزُوَك  َوَغ ــُل2-  ــُه املـَـَخــاِي ــْن َوَقــــْد بَــَرَقــْت ِلــلــنُّــْجــِح ِم

ِظلَُّه  املـَــْوُت  يَ�ْسُكُن  َو�ِسيٌج  اأَيَْنبُو  ـــُل)3)3-  ـــاِم َع اهلِل  ـــِد  يَ يِف  ِمــْنــُه  َويـَــْهـــتـَــزُّ 

ــاِرٍق َم ــلِّ  َك يِف  اهلِل  ْنَع  �سُ ْدَت  ــوَّ ــَع تَ ــُل)-  ــاِب ــَق تُ ـــــٍه  َوْج ــــلِّ  ُك يِف  َوتـَـــاأْيــــيــــَدُه 

)1) قال ابن حّيان: »ولأبي بكر اأحمد بن حممد بن مروان بن املنذر بن الأمري عبد الرحمن بن احلكم؛ يف مديح الّنا�رض لدين 

اهلل، من ق�صيدة طويلة مدحه بها عند و�صوله اإىل بع�ص غزواته: الأبيات« املقتب�ص )كورنيطي) 45. 

َل، اأي قطعته فانقطع. والُيْمُن: الرَبكُة. ْلُت ال�صيء فاْنَف�صَ ُل: واحد الُف�صول. وَف�صَ )2) الَف�صْ

)3) النبو: َنبا َحدُّ ال�صيِف اإذا مل َيقطع. والَو�صيُج: �صجُر الِرماح. 

التخريج )2):   

)1-4) املقتب�ص، كورنيطي 45. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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0)ـ اأَْحَمُد بُن َعْبد امللِك املروان

)... = نحو 0)3هـ)

 بن العبا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك 
(1(

 هو اأحمد بن عبد امللك بن عبد اهلل بن عبد امللك

ابن عمر بن مروان بن احلكم. 

ال�صبيُّ  فعل  وكذا   ،
(2(

مروان بن  امللك  عبد  بن  اأحمد  هو  ا�صمه  اأنَّ  احُلميدي  وذكر   

والثعالبي، لكن ابن حزم ذكر مروانّيًا اآخر بهذا ال�صم من ولد عبد امللك بن ه�صام بن عبد 

 .
(3(

حمن بن معاوية فقال: »هو يف جملة العامة« الرَّ

البيت  �صاحب  اأّنه  تاأكيده  امللك:  عبد  بن  اأحمد  ن�صبة  يف  حزم  ابن  قول  يعزز  ومّما 

امل�صهور، وهو القائل: 

ت�سّدعا قلبي  فيك  �سملي  �سدع  التوّجعاعلى  ــــدي  اأُب منك  حــال  اأي  ففي 

 ف�صاًل عن تاأكيد احلميدي اإثباته يف كتابه نقاًل عن ابن حزم اإذ قال: »ذكره اأبو حممد 

. وذكره اأي�صًا ابن فرج اجليَّاين يف 
(4(

على بن اأحمد يف املتقدمني من ال�صعراء، فاأثنى عليه«

كتابه )احلدائق). 

ت�صاويا يف  قد  النا�رض  ووالد  امللك  عبد  بن  فاأحمد  الّنا�رض،  زمن  عا�ص يف  اأنه  يعتقد   

الآباء. 

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اأربع قطع يف ثالثة ع�رض بيتًا. 

)1) جمهــرة اأن�صــاب العــرب 108، وتتمــة الن�صــب فــي امل�صــدر ذاتــه م�صــوقًا اإىل عبد امللك بن عمر بن مروان بن 

احلكم. 

)2) رمبا ق�صد مبروان جّده الأكرب؟

بن  ه�صام  بن  امللك  عبد  بن  مروان  بن  حممد  بن  اأبان  بن  امللك  عبد  بن  اأحمد  وا�صمه   .108 العرب  اأن�صاب  جمهرة   (3(

احلكم.

)4) جذوة املقتب�ص 207/1.
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-1-

]الب�صيط[يف يتيمة الّدهر)2: 38):
َكاِظَمٍة تْلَقاِء  ِمــْن  يـْـُح  الــرِّ لَنا  َهبَّْت  ُروِح)1)1-  ِمــْن  يِح  الرِّ نَْفُح  َردَّ  َفَكْم  َوْهناً 

بََلِدي ِمْن  يِح  الرِّ يَم  نَ�سِ َعَرْفُت  وَما  ــِح)2)2-  ي ــرِّ ال يف  ــبَّ  َه َحِبيٍب  ــْرِف  ــَع ِب اإلَّ 

-2-

:
(3(

]الوافر[يف جذوة املقتب�ص )1: 207)
َقْلِبي ــاَب  ــاأَ�ــسَ َف َرَمــى  مِلَــْن  َحَلْفُت  ـــُدوِد)))1-  ـــسُّ ـــ� ـــُه َعــَلــى َجـــْمـــِر ال ـــبَ ـــلَّ َوَق

ِبِج�ْسِمي ـــُرُه  ـــَذكُّ تَ اأَْوَدى  ــْد  ــَق ل ـــوِدي)))2-  تُ النَّْف�َس  اأنَّ  ــكُّ  ــسُ اأَ� ــُت  ولـَـ�ــسْ

تـَـــَوىل ُمــــْذ  ــي  ــنِّ َع ــْ�ُ  ــسَّ ــ� ال ـــــَوىلَّ  تَ ــــــــَزاِن ِعــْيــِدي3-  ْح وَعـــــــاَوَدن ِمــــَن الأَ

ــَقــْلــِبــي ِب َمــــْوُجــــوٌد  َوْهـــــَو  ــٌد  ــي ــِق َف ـــــوٍد َفـــِقـــيـــِد)-  ـــــوج َ ـــاً مِل ـــب ـــَج ـــــــَوا َع َف

)1) كاظمة: مو�صع من الب�رضة على مرحلتني. ووهنًا: نحو من منت�صف الليل. 

)2) الَعْرف: الريح الطيبة كانت اأو منتنة. 

التخريج )1):   

)1-2)  يتيمة الّدهر 38/2. ون�صبها الثعالبي لأحمد بن عبد امللك بن مروان. و�صعر بني مروان يف الأندل�ص459. ومل يرد   

البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)3) قال احلميدي: »اأورد له اأحمد بن فرج اجلياين يف )احلدائق) اأ�صعاراً، ومنها: الأبيات« جذوة املقتب�ص 207/1.

)4) يف نفح الطيب: »مبن رمى«. وقّلبه: قّلب ال�صيء ظهراً لبطن.

)5) يف نفح الطيب: »بقلبي« وذكر املحقق اأّنه يف طبعة �صادر: »بج�صمي«. اأودى بال�صيء: ذهب به، واأودى به املنون: 

اأهلكه. 

التخريج )2):   

)1-4) جذوة املقتب�ص 207/1. وبغية امللتم�ص 237/1. ون�صبت اإىل اأحمد بن عبد امللك بن مروان.   

وبنو اأمية يف الأندل�ص 103. و�صعر بني مروان يف الأندل�ص460.    

)1، 2،  4) نفح الطيب 133/5. والأبيات من�صوبة اإىل اأحمد املرواين. يف حني ن�صبت الأبيات اإىل اأحمد بن عبد امللك   

بن �صهيد يف نفح الطيب 365/1. والغالب اأنَّها للمرواين.
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-3-

 ]الطويل[يف يتيمة الّدهر)2: 38):

َعا دَّ ْدِع �َسْمِلي ِمْنَك َقْلِبي تَ�سَ َعا؟1- َعلى �سَ التَّوجُّ ـــِدي  بْ اأُ ِمْنَك  ــاٍل  َح اأَيِّ  َفَعْن 

ــا2- َعَلى النَّاأْي ِمْنُكْم اأَْم على ُقْرِب َداِرُكْم ــَع ــَم ــَي اأَْج ــنِّ ــْ�َ َع ــ�ــسَّ ــْجــٍر يـُــِزيـْــُل ال ــَه ِب

لَــَراحــًة ــاِر  يَ ــدِّ ال ـــْرِب  ُق يف  اإنَّ  بـَـَلــى  َمْطَمَعا)1)3-  َهْجُرَك  ِفْيَك  ل  يََدْع  لـَْم  واإِْن 

الأَ�َسى تَْبَعُث  النََّوى  ـاَم  اأَيَـّ اأَنَّ  كما  ــا)2))-  َدَع اإذا  للُمِحبِّ  ـاِبي  التَّ�سَ ويَْدُعـو 

-4-

 ]الكامل[يف يتيمة الّدهر )2: 37):

ل وُحقَّ  الأََراِك  َعَلى  نَِف�ْسُت  ولََقْد   -1(3(
ــَب َجـــنَـــاِكِ ــْي ْوِق ِط ــا اجــتـَـنــى بـــالـــذَّ ّ مل

لَُه َفَما  ــــالأََراِك  ِب ل  دى  ال�سَّ ــَي  وب ــاِك؟)))2-  َ مَل َر�ْسَف  وُحِرْمُت  اللَّمى  َر�َسَف 

ــُه ــلَّ َمَ ــُت  َحــلــَلْ نِّ  اأَ ــو  لَ ــَعــْرِت  اأَ�ــسَ ـــــاِك)))3-  َف َقــــبِّــــَل 
اأُ بَـــــاأَْن  اأَْمـــتَـــِهـــْنـــِك  ملْ 

 

)1) يف الأ�صل: ال�صطر الثاين خمتّل الوزن، وبزيادة )يل) ي�صتقيم الوزن. 

ابي: امليل للفتوة وال�صبا.  )2) التَّ�صَ

التخريج )3):    

بت لأحمد بن عبد امللك بن مروان. و�صعر بني مروان يف الأندل�ص 461. ومل ترد  )1-4)  يتيمة الّدهر 38/2. وفيه ُن�صِ  

الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 108. ون�صب ابن حزم البيت لأحمد بن عبد امللك بن عبد اهلل بن عبد امللك.  

)3) َنِف�صُت: َح�صدُت. واجلنى: ما يجتني من ال�صجر وغريه.

)4) اللمى: �ُصمرٌة يف ال�ّصفة ت�صتح�صن.

)5) المتهان: البتذال. 

التخريج )4):   

)1-3) يتيمة الّدهر 37/2. و�صعر بني مروان يف الأندل�ص461. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).  
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1)- عمرو بن اأبي �سفوان

)... = نحو 0)3هـ)

هو عمرو بن عثمان بن حممد املكنَّى باأبي �صفوان بن العبَّا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك 

 .
(1(

ابن عمر بن مروان بن احلكم

نوادر  الرواة  عند  لهما  �صاعرين،  اأديبني  »كانا  فقال:  اأحمد،  واأخاه  حيَّان  ابن  ذكره 

، كان 
(3(

. واأ�صار ابن حزم اإىل اأّنهما وليا الوليات لعبد الّرحمن، ومن قبله عبد اهلل
(2(

ة« َجمَّ

 ،
(4(

 بن خملد، و�صحبه زمنًا قبل اأن يخدم ال�صلطان
ّ
عمرو من تالميذ املحدث امل�صهور بقي

واملعلوم اأّنه كان حّيًا يف زمن الّنا�رض. 

 �سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)2) املقتب�ص )العربي) 68. وجمهرة اأن�صاب العرب 108.

)3) املقتب�ص )العربي) 68.

)4) املقتب�ص )العربي) 68.
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ْفوان املَْروان 2)ـ اأَْحَمُد بُْن اأبي �سَ

)... = نحو 2)3هـ)

هو اأحمد بن عثمان بن حممد املكّنى باأبي �صفوان بن العّبا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك 

، ويكنى اأبا بكر. 
(1(

ابن عمر بن مروان بن احلكم

الّرحمن  وعبد  اهلل  لعبد  الوليات  ويل  وقد   ،
(2(

�صاعر« »اأديب  احلميدي:  عنه  قال   

، ولعله اأدرك امل�صتن�رض. 
(4(

. كان حّيًا يف وزارة عبيد اهلل بن اإدري�ص
(3(

الّنا�رض

 �سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره اأحد ع�رض بيتًا يف ثالث قطع يف الو�صف واخلمرة. 

-1-

:
(5(

]الوافر[يف جذوة املقتب�ص )1: 201)

َحـــقُّ ـــيَّ  ـــَل َع ــِن  ــم ــسَ ــا� ــيَ ال ـــَذا  ـــَه ِل  -1((( ِرقُّ ــِن  ــسْ ــ� احُل يف  ــِه  ــِه ــْي ــِب ــ�ــسَ ِل اأَنَـــــا 

ـا ُتَــيَـّ ـــُه  ـــ�ـــسُ ـــَراِئ َع َزالـَــــــْت  َفــــال  وَوْدُق)))2-  ـــــلٌّ  َط ـــا  ـــَه لَ ــــٍة  ــــاِدي ــــَغ ِب

َغــ�ــسٌّ اأََحـــــمُّ  ــ�ــسِ  ــِريْ ــَع َغـــَمـــاٌم كــال بَـــــْرُق)))3-  ـــاِت  ـــبَ ِمـــْنـــُه يف اَلـــنَ ُر  ـــوِّ ـــنَ يُ

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 108. ويف يتيمة الّدهر 27/2، واملقتب�ص )العربي) 68، وجذوة املقتب�ص 201/1، وبغية امللتم�ص 

230/1، ونفح الطيب 269/5، اختلفت الن�سبة قلياًل باإ�سقاط عثمان اأو عبد امللك. 

)2) جذوة املقتب�ص 201/1.

)3) جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)4) عبيد اهلل بن اإدري�ص حمدث و�صاعر معروف، ويل اأحكام ال�رضطة ثّم الوزارة للّنا�رض، تويف 352هـ. 

)5) قال احلميدي: »اأديب �صاعر، ذكره اأحمد بن فرج، واأن�صد له: الأبيات« جذوة املقتب�ص 201/1.

)6) الرّق: الرقيق.

)7) العرائ�ص: اخل�صب الذي ترفع عليه الأغ�صان. والودق: املطر؛ �صديده وهّينه.

: الطري.  : اأي ي�رضب لونه اإىل القتمة وال�صواد. والغ�صُّ )8) يف بغية امللتم�ص : »غياٌم كالعري�ص«. واأحمُّ

التخريج )1):   

)1-4) جذوة املقتب�ص 201/1، وبغية امللتم�ص 230/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 88. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 484.   
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ــي ــِه َمــــاِء َوْج ـــْن  ِم ــُه  ــتُ ــْي ــقَّ ـــو �ــسَ ـــقُّ)- ولَ ـــِح ـــتَ ـــسْ ـــ� ـــــُه َمــــــا يَ ـــــتُ ـــــْي ملـَـــــا وفَّ

-2-

:
(1(

]الب�صيط[يف نفح الطيب )5: 269)
لنَا يُ�ْستََحثُّ  َفاٍء  �سَ ــَدامــى  نَ ِبْتنَا  �ُسِبَكا)2)1-  ــِذي  الَّ التِّْ�ُ  ِة  الِف�سَّ َجامِد  يف 

اِحبُُه �سَ َقـــاَل  ــا  َم اإىل  يٌخ  ُم�سِ ــلٌّ  ُك اأََفـــَكـــا)3)2-  اأَْم  ـــاَل  َق ــاً  ــْدق ــسِ اأَ� ــال  ــبَ يُ ول 

ــِهــُم ــَد �ــرُصِْب ــْن ِع ــاٌف  ــَف ـــروَن ِخ ـــَوقَّ ُم َدَرَكــــا)))3-  اأَْحـــَدثُـــوا  فيَما  يَــَخــافــوِن  ول 

َفــَرحــاً ــْم  ــُه ْتَ ــ�ــرصَ اأَبْ اإذا  ــنَّ  ــَدَم ــْع تَ ل  ِحَكا))))-  �سَ بِهْم  ِب�رْصٍ  ِمْن  ْبَح  ال�سُّ تَرى  اأَما 

-3-

:
(6(

 ]الب�صيط[يف يتيمة الّدهر )2: 27)

َعَلى اأَِمــيــُل  ــوانــاً  نَــ�ــسْ ــــراِنَ  تَ َفــلــو  ــِن1-  ــبَ ــْي ِق ــرَّ ال َخـــــْوِف  ــال  ب وَذاَك  ــــَذا  َه

يَْحفُزَها الُعوِد  ونَْقُر  يَ�ْسَعى  والَكاأْ�ُس  ــِن))) 2-  ــَزالَ ــَغ ـــِق ال ــَي ِمــْن ِريْ �ــسِ ــاأْ ــُل َك ــْق ونَ

)1) قال املّقري: »ا�صتدعى الوزير عبد اهلل بن اإدري�ص اأبا بكر اأحمد بن عثمان املرواين، ونادمه ليلة فلّما قرب ال�صباح قال 

ث عنك من ح�صن ال�صعر؟ فهذا مو�صعه، فقال: الدواة والقرطا�ص، فاأمر له اإح�صارهما فجعل يفكر  له: اأين ما يحدَّ

ويكتب اإىل اأن اأن�صد هذه الأبيات«. نفح الطيب 269/5. 

)2) الندمي: ال�رضيب الذي ينادمه. والترب: الذهب كله.

)3) امل�صيخ: املن�صت. والإفك: الكذب. 

)4) الدرك: التَّبِعة.

)5) الب�رض: الطالقة. فيقال: هو ح�صن الب�رض اأي طلق الوجه. 

التخريج )2):   

)1-4) نفخ الطيب 269/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 88. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

الّدهر  يتيمة  الأبيات«  قـال:  مـروان  بن  بن عمـر  اهلل  عبـد  بن  العّبا�ص  بن  اأبـي �صـفوان  بـن  »اأحمـد  الثعالبـي:  قـال   (6(

.27/1

)7) يف الأ�صل يخفرها، وهو ت�صحيف. 
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ــُه ــَج ــَه بْ ــيٍّ واأَ ــْرِئ َم ــَن  اأَْحــ�ــسَ ــــُت  )1)3- َراأَيْ
ـــْنَ ِرميـَــــْنِ يــعــاً بَ ــِن �ــرصَ ــِري ــَع ــَث ال ــْي لَ

بي الأبي�ص خال�ص البيا�ص.  مي: الظَّ )1) الرِّ

التخريج )3):   

)1-3) يتيمة الّدهر 27/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 89. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 484.   
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3)ـ َعْبُد الرَّحمن النَّا�رص)1)

)))2 - 0)3هـ)

حمن بن احلكم بن ه�صام بن   هو عبد الّرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرَّ

. يكنى اأبا املطرِّف، 
(2(

عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم

 .
(3(

ه اأم ولد ا�صمها ُمْزنة ب بالنَّا�رض لدين اهلل، واأمُّ وتلقَّ

اإذ  ثقيلًة؛  تركًة  �صنة 300هـ، فورث   
(4(

ه عبد اهلل بن حممد النَّا�رض اخلالفة بعد جدِّ  ويل 

ٍة عاليٍة وباأ�ٍص �صديٍد، حتَّى  حمن كان ذا ِهمَّ الرَّ اأنَّ عبد  اآفاق الأندل�ص، بيد  الفتنة  طبقت 

دانت له البالد، وب�صط �صطوته اإىل عدوة املغرب، ففتح �صبتة وطنجة وغريهما، وداَنت له 

ى  هراء، وت�صمَّ ملوك الرَببر، فكان ملكه يف غاية ال�صخامة ورفعة ال�صاأن، و�صاد مدينة الزَّ

اأدبه،  َعْنُه  وُعِرَف   .
(5(

�صنة317هـ اهلل  لدين  بالنَّا�رض  وتلقب  املوؤمنني،  باأمري  حمن  الرَّ عبد 

 .
، وكان �صاعراً)7)

(6(
ور�صائله وتوقيعاته البليغة

حمن النَّا�رض يف �صنة 350هـ، وعمره ثالثة و�صبعون عامًا، وكانت ولدته   ومات عبد الرَّ

 منهم احلكم الوايل بعده. 
. واأعقب اأحد ع�رض ولداً ذكراً)9)

(8(
�صنة 277هـ

ترجم له: اأخبار جمموعة 135، وتاريخ عبد الرحمن النا�رض16 وما بعد، وجذوة املقتب�ص 42/1، وبغية امللتم�ص 39/1،    (1(

والوايف   ،464/3 والإحاطة   ،28 الأعالم  واأعمال   ،156/2 املغرب  والبيان   ،176/1 واملغرب   ،197/1 ال�صرياء  واحلّلة 

بالوفيات 230/18، والكامل يف التاريخ 621/6، و�صري اأعالم النبالء 562/15/265/8، والّنجوم الّزاهرة 379/3.

)2) الكامل يف التاريخ 621/6. و�صيق ن�صبه اإىل عبد امللك يف اأكرث امل�صادر.

)3) جذوة املقتب�ص 42/1، والكامل 633/1، ويف مو�صع اآخر منه 621/6 ا�صمها ُمزتة، وهو ت�صحيف ظاهر.

)4) جذوة املقتب�ص 41/1، ونقل عنه بغية امللتم�ص 39/1، واملغرب 176/1.

)5) املغرب 176/1، والبيان املغرب 198/2.

)6) اأخبار جمموعة 137، 138، واملغرب 179/1، ونفح الطيب 342/1، 346، واأزهار الريا�ص 262/2.

)7) البداية والّنهاية 259/11.

)8) جذوة املقتب�ص 39/1. و�صائر امل�صادر. ويف البيان املغرب 232/2: »ويف �صنة 350 تويف الّنا�رض رحمه اهلل، وذلك يف �صدر 

رم�صان منها، ووجد بخطه تاأريخ قال فيه: اأيام ال�رضور التي �صفت يل دون تكدير يف مدة �صلطاين يوم كذا من �صهر 

كذا من �صنة كذا، فُعدت تلك الأّيام فوجد فيها اأربعة ع�رض يومًا«.

)9) جمهرة اأن�صاب العرب 100، والكامل 7: 633. وجميع من ويل الأندل�ص بعده من بني مروان كانوا من ولده.
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 .
(1(

، يخ�صب بال�صواد
ّ
 �صفته: اأبي�ص، اأ�صهل، ح�صن اجل�صم، جميل، بهي

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره واحد وع�رضون بيتًا يف ثماين قطع. 

-1-

:
(2(

]خملع الب�صيط[يف احلّلة ال�صرياء)1: 200)
يـُــنـَــاِجـــي ــــــْن  مَلِ َواإِنِّ  َكــــْيــــَف  ـــمِّ َمـــا اأُنَــــاِجــــي)3)1-  ـــَه ــــْن لَــــْوَعــــِة ال ِم

َوْقـــتـــاً يـــَح  ـــرَتِ يـَــ�ـــسْ اأَْن  يـَــْطـــَمـــُع  ِبــــــاملـِـــــَزاِج)))2-  اَح  ـــــــرَّ ال ـــَل  ـــتُ ـــْق يَ اأَو 

�َسْجوي بَْع�َس  ْخُر  ال�سَّ َل  ُحمِّ ــْو  لَ َجـــــــاِج)))3-  الـــــــزُّ ــــــــِة  ِرقَّ اإىل  ـــــــاَد  َع

ــو ــُه األْ ــَت  ــْم ــِل َع ـــْد  َق ــا  ــَم َك ُكــْنــُت  ــــــاِج))))-  نَ ـــْوُت  ـــَك ـــسَ � َّـــــا  مِم ــــــا  اأَنَ اإِْذ 

)1) البيان املغرب 156/2. ويف الكامل 7: 633 زاد ابن الأثري فقال: »ق�صري ال�صاقني، وكان ركاب �رضجه يقارب ال�صربين، 

وكان طويل الظهر«. وُنِقَل عنه ذلك يف البداية والنهاية259/11. وال�صهلة يف العني: اأي ي�صوب �صوادها زرقة. 

)2) قال ابن الأّبار: »قال اأبو عمر اأحمد بن حممد بن فرج �صاحب )كتاب احلدائق): حّدثني اأبو بكر اإ�صماعيل بن بدر، اأّنه 

خاطب اأمري املوؤمنني النا�رض لدين اهلل عبد الرحمن بن حممد رحمه اهلل، يف غزاة كان اآىل األ ياأن�ص فيها مبنادمة اأحد حتى 

يفتتح معقاًل، فافتتح معقاًل بعد اآخر، ومتادى على عزمه يف العزوف عن املنادمة، فذكر اأّنه كتب اإليه: 

اح عــنــدي ــا الــــــرَّ ــي ــم ــد حـــّلـــت ُح ــق ـــد فـــتـــحـــك مــعــقــلــنل ـــع وطــــابــــت ب

بــــانــــفــــراج هـــــــمٍّ  كـــــــّل  ـــنواآذَن  دي كــــــّل  غــــــرمي  يــقــ�ــســي  واأن 

قال: فلم يحركه ما خاطبته به، فعاودته باملخاطبة فقلت:   

ــــــــــــه �ــــســــيــــاٌء ــــــا مــــلــــكــــاً راأي داِجي اأملَّ  ــــب  ــــط خ كــــــــلِّ  يف 

ـــــــراغ ف ـــــــه  ب ـــــــوٍم  ـــــــي ب ل  ـــــــن  ــــاِجم ــــن ـــــه ب ـــــرب لــــيــــ�ــــس اأخــــــــــو ح

ــــاء مــــــن راآهــــــــا ــــ�ــــس ــــي ـــــرصاِجبــــكــــل ب ـــــ� ـــة ال ـــعـــل يـــحـــ�ـــســـبـــهـــا �ـــس

وغــــــاه يف  مـــــــــولك  تـــنـــ�ـــس  ـــاِجل  ـــي ـــه ال ــــه  ــــوم ح يف  ــــــــــره  واذك

فذكر اأّنه جاوبه بقوله: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 200/1.  

)3) يف اأخبار جمموعة: »لوعة ال�صوق«. وكيف هنا لال�صتفهام ال�صتنكاري.

)4) الراح: اخلمر. واملزاج: ِمزاُج ال�رضاَب؛ وهو مزجه باملاء لإزالة حّدته.

ْجُو: الهّم واحلزن. )5) ال�صَ

تفعيلته  الوزن يف  البيت خمتل  اأخبار جمموعة. وعجز  من  ال�صواب  واأثبتُّ  الهول«.  علمت  قد  ملا  »كنت  احللة:  )6) يف 

الأوىل. 
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ــــالٍج ِع يف  ـــْنِ  ـــبَ ـــل ل ُت  ْ َفـــــ�ـــــرصِ ــــــــــى َعـــلـــى الــــِعــــالِج)1))-  ْربَ ـــــمَّ َواأَ َط

ـــــْزن ُح ـــُج  ـــْي ـــِه يَ ـــــا  َّ مِم الــــــــَوْرُد  ــُن اْهــِتــيَــاِجــي)2))-  ــسَ ــْو� ــسَّ ــ� َويـَــْبـــَعـــُث ال

ــٍن ُحــ�ــسْ بَـــْعـــد  ــــاِلَّ  ــــيَ ل اأَرى  ـــاِج)3))-  ـــَم ـــسِ اأَْقـــــبـَــــَح ِمـــــْن اأَْوُجـــــــــٍه �

ــئــاً ــْي �ــسَ اأََرْدَت  ــــا  َّ مِم تَــــــْرُج  ل  ــــَراِج)-  ــــِف ــــانْ ِب ــــمُّ  ــــَه ال ـــــــــوؤِْذن  يُ اأَو 

-2-

:
(4(

 ]الطويل[يف املغرب )1: 178)

اَلَوى َم�ْسَكَن  ُمْهَجِتي  َجَعْلتُْم  َواأَنْتُْم  ْهِد1-  ال�سُّ َم�ْسَكَن  ُمْقَلِتي  َجَعْلتُم  ــْم  ــتُ َواأَنْ

-3-

:
(5(

]ال�رضيع[يف البيان املغرب )2: 227)

 . )1) الطّم: كلُّ �صيٍء كرث حتَّى عال وغلب فقد َطمَّ

)2) يف الأخبار: »مما يزيد حزين«. والهيج: هاج ال�صيء، اأي ثار.

)3) الوجه ال�صمج: القبيح. 

التخريج )1):   

)1، 2، 4-8) اأخبار جمموعة 143.   

)1-8) احلّلة ال�صرياء 200/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 84. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 316.   

)4) قال ابن �صعيد: »ح�رض ليلة عنده وزيره وموله اأبو عثمان بن اإدري�ص، فغّنت جارية: 

والــنـّـوى الــقــرب  يف  ع�ست  مــا  ــّداأحبكُم  واأذكــركــم يف حــالــة الــو�ــســل والــ�ــسّ

زيـــارتـــي تــ�ــســتــهــون  ـــم ل  ـــك اأنّ ــى  ــل البعدع فـــرتة  يف  ذكـــــراي  ول  ــاً  ــب ــري ق

وا�صتجاز وزيره، فقال: البتداء لأمري املوؤمنني، فقال: البيت. ثّم قال الوزير:   

عدلتــم اأم  ــم  ـــ ــرت ج عــنــكــم  ــــال  «وم بـُـدِّ من  ذاك  فاعلـموا  حـال  كــّل  على 

املغرب 178/1.   

التخريج )2):   

)1) املغرب 178/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 85. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 318.   

)5) قال ابن عذاري: »مازح الّنا�رضـ  رحمه اهللـ  يومًا وزيره اأبا القا�صم لّبًا فقال له: يا ُلّب، اهج الوزير عبد امللك بن جهور، 

فامتنع عليه، فقال لبن جهور: فاهجه اأنت، اإذ اأبى هو من هجوك. فقال: يا اأمري املوؤمنني، اأتوّقى عر�صي منه،   =
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ــيَــٍة حِلْ ُذو  ــِم  ــسِ ــا� ــَق ال ـــــو  اأَبُ لُــــبٌّ  ِمــــْيــــُل1-  ــــا  ــــَه ــــوِل ُط يِف  َطـــــِويـــــَلـــــٍة 

-4-

:
(1(

 ]الكامل[يف املغرب )1: 174)

ِذْكــَرَهــا اأََراُدوا  اإَِذا  ــوِك  ـُـُل امل ِهــَمــُم  ــاِن1-  ــيَ ــْن ــبُ ــِن ال لْــ�ــسُ ـــْم َفــِبــاأَ ـــِدِه ـــْع ِمــــْن بَ

َوَكــْم بَِقيَا  َقــْد  الَهَرَمْنِ  تَــرى  اأََوَمـــا  ـــــــاِدُث الأَْزَمـــــــــاِن2-  ــــــاُه َح ـــٍك َمَ ـــْل ُم

ــُه نُ ــاأْ ــسَ � ــَم  ــاَظ ــَع تَ اإَِذا  ــاَء  ــنَ ــِب ال اإنَّ  ــاِن3-  ــى َعــِظــيــِم الــ�ــسّ ــَل ــى يَــــُدلُّ َع ــَح ــسْ اأَ�

البيت، فدع  ثّم قال لبن جهور: لبد من تذييل هذا  البيت.  اأهجوه فقال:  فاأنا  الّنا�رض:  =   واأ�صون نف�صي عنه، فقال 

العتذار، فقال: 

ــرصت ــ� ك اإن  مــــيــــالن  ـــهـــا  ــــعــــقــــل مـــــاأفـــــون ومـــــدخـــــوُلوعـــر�ـــس وال

غــ�ــســلــهــا اإىل  ــــاج  ــــت اح ــــــــه  اأنّ ــــو  ـــُلل ـــي ـــن ال غـــ�ـــســـلـــهـــا  يف  ـــكـــفـــه  ي مل 

ف�صحك الّنا�رض، وقال لُلّب: اإّنه قد �صبب لك القول، فقل! فقال ُلّب:   

خــلــقــه يف  اهلل  اأمــــــــــن  ــــطــــوُلقــــــــال  ال ـــا  ـــه ب اأزرى  ـــة  ـــي حل ل 

ــــذي ـــــول ال ـــــال ق ــــوُلوابــــــن ُعـــــيَـــــْر ق ــــف ـــل وال ـــي ـــِرظ ـــق ــــه ال مــــاأكــــول

ـــــــام الـــهـــدى ـــــول حـــيـــائـــي مــــن اإم ـــسِ �ـــســـوقـــوُلل ـــ� ـــَخ ـــْن َ ـــامل ــُت ب ــس ــ� ــخ ن

يا  اأنت هجوته،  له:  اأ�صمر، فقال  له على نحو ما  فاأمّت  الّنا�رض: )ُقوُل)  له  اإىل قوله )�صو) �صكت، فقال  بلغ لب  فلما   

مولي! ف�صحك الّنا�رض، واأمر له ب�صلة« املغرب174/1. وكذلك الق�صة يف نفح الطيب154/5، وبدائع البدائه195. 

التخريج )3):   

)1)  البيان املغرب 227/2. ونفح الطيب 154/5. وبدائع البدائه 195. ومل يرد البيت يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف   

�صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

)1) قال ابن �صعيد: »وكان منذر بن �صعيد قا�صي الّنا�رض وخطيبه، وكثرياً ما يقّرعه فيما اأ�رضف فيه من مبانيه، ويعظه، ودخل 

عليه يومًا وهو مكبُّ على البنيان فوعظه، فاأن�صد الّنا�رض قوله وهو عايل الطبقة: الأبيات« املغرب174/1. 

التخريج )4):   

يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيات  ترد  ومل   .319 الأندل�ص  يف  اأمية  بني  و�صعر   .110/2 الطيب  ونفح  )1-3)  املغرب174/1.   

الأندل�ص). 

)1، 3) املنتقى املق�صور588/2. ونفح الطيب 61/2.  
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-5-

:
(1(

 ]ال�رضيع[يف فرحة الأنف�ص )33)

َقــْبــِلــنَــا َــــْن  مِل نْــيَــا  الــدُّ ـــــِت  َداَم ـــْو  لَ نْــــيــــا لإثْــــــنَــــــْن1ِ-  ـــــــِت الــــدُّ ـــــــَداَم لَ

الَّـــذي َوَذاَك  ــَمــاَن  ــْي ــَل �ــسُ ـــي  اأَْعـــِن ــــِن2-  ــــابَ ـــى يَـــــــاأُْجـــــــوَج بَ ـــل ــــدَّ َع �ــــسَ

ما ن�سب له ولغره:

-1-

:
(2(

]اخلفيف[ يف نفح الطيب )1: 342)

�ِسنٍّ ـــاُن  ـــْدثَ ِح ــِغــَر  الــ�ــسَّ  ُّ ــرصُ ــ� يَ ل  ــِغــِر1-  الــ�ــسَّ ــوِد  ــُع ــسُ � يِف  ـــاأُْن  الـــ�ـــسَّ ـَــــا  اإنَّ

ــُغــْنــٍم ِب يـَــــَداُه  َفـــــاَزْت  ــٍم  ــي ــِق ُم ـــْم  َك ُمــِغــِر2-  ــــفُّ  َك ْكـــ�ـــسِ  بـــالـــرَّ ـــُه  ـــْل ـــنَ تَ مَلْ 

)1) قال ابن غالب: »وُحِكَي عن بع�ص الأمويني اأّنه ملّا كمل بنيان الزهراء و�صكنها عبد الرحمن الّنا�رض؛ اأخذه يف بع�ص  

لياليه اأرق، وغلب عليه قلق، فجعل يطوف على اجلبل وي�صعد على عاللّيها ول ي�صتقر به مكان، اإىل اأن �صار يف اأعلى 

علّية م�رضفة على اجلبل والبطحاء والليل، فا�صتلقى على ظهره يف فر�صها فاإذا بهاتف يقول: 

ــا �ــســاحــب الــقــ�ــرص الــعــظــيــم الــــّذرى بــحــرفــني ــــي  ــــظ وع اإىل  ا�ـــســـمـــع 

اإىل  مـــنـــه  ـــل  ـــق ـــن ت اأن  �ـــســـ�يـــنيـــو�ـــســـك  ـــق  ـــي ـــس � يف  ــــــــة  ــــــــويّ اأُْه

فا�صتوى جال�صًا وقال جميبًا له: البيتني« فرحة الأنف�ص 33.   

التخريج )5):   

)1-2) فرحة الأنف�ص 33. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). اأو يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)2) قال املّقري: »اإّن الّنا�رض ـ رحمه اهلل ـ كان له نظم، ومّما ن�صب اإليه بع�صهم قوله: البيتني، ثم ذكر بعدهما: هكذا األفيت 

الطيب  نفح  اأعلم«.  واهلل  لغريه.  اأنهما  ال�صحيح  ه:  ن�صّ ما  باأثره  كتب  ثّم  الأكابر،  بع�ص  بخط  اإليه  من�صوبني  البيتني 

 .342/1

التخريج )1):   

)1-2) نفح الطيب342/1. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 320. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   

ومل اأقف على قائل اآخر لهذين البيتني.  
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-2-

:
(1(

]خملع الب�صيط[ يف املغرب )1: 184)
اإلَّ ــــْدُت  ــــَق َف ـــيٍء  ـــسَ � ُكــــلُّ  َمــــا  ـــيَّـــا1-  �ـــسَ ـــــُه  ـــــْن َع اهلل  ــــي  ــــِن ــــسَ � ــــوَّ َع

ــــْرِي َخ َمـــنَـــْعـــُت  ـــا  َم اإَِذا  اإِنِّ  ــــا2-  ــــَديَّ ـــــــْن يَ ـــــاَعـــــَد اخَلـــــــــْرُ ِم تَـــــبَ

َعــَلــْيــِه  ـــٌة  ـــَم ـــْع ِن ِل  ـــــاَن  َك َمـــــْن  ــــا3-  ــــيَّ ـــــَهــــــا ِنـــــْعـــــَمـــــٌة َعــــَل َفــــــاإِنَـّ

ما ن�سب له وهو لغره:

-1-

:
(2(

 ]الب�صيط[يف املغرب )1: 179)

ُمْعتَِكٌر ــْيــُل  َوالــلَّ ــا  ــَه ُ اأَ�ــرْصَب ــُت  ــاِزلْ َم َقَدِحي)3)1-  َعَلى  َراأْ�ِسي  الَكَرى  اأََكبَّ  َحتَّى 

َب لبنه  َب له وقد ُن�صِ )1) قال ابن �صعيد: »قال احلجاري: ورمبا كان اأجود من جميع من ملك من بني مروان، ومما ُن�صِ

امل�صتن�رض: الأبيات«. املغرب 184/1. 

التخريج )2):    

َب ال�صعر للنا�رض، ثم  )1-3)  املغرب184/1. والوايف بالوفيات 231/18. ونفح الطيب 363/1. ويف جميع امل�صادر ُن�صِ  

َب لبنه امل�صتن�رض. وانظر: بنو اأمية يف الأندل�ص 85. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 320. قيل وقد ُن�صِ

املغرب  البيت«  اأن�صد:  اإىل حجره، ورمّبا  براأ�صه  اأن مييل  بالقيام:  ندمانه  واأَْمِر  �صعيد: »وكانت عالمة �صكره  ابن  قال   (2(

 .179/1

)3) اعتَكَر الظالم: اختلط، كاأنَّه كرَّ بع�صه على بع�ص من ُبْطِء اجنالئه. والنكباب: َكبَّ ال�صيَء َيُكبُّه، وَكْبَكَبه: َقَلبه. 

التخريج )1):   

يف  ال�رضور  قطب  انظر  )230هـ).  �صنة  املتوفى  العبا�صي  ال�صاعر  �رضاعة  لأبي  البيت  اأّن  والثابت   .179/1 املغرب   (1(  

اأو�صاف اخلمور 552. 
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(1(( ))ـ احَلَكُم بُْن َعْبِد الرَّحمن )املُ�ْستَْن�رصِ

)302 ـ ))3هـ)

حمن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن  هو احلكم بن عبد الرَّ

. ُيكنى اأبا 
(2(

ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم

 .
(3(

العا�ص، وُيلَّقب بامل�صتن�رض باهلل، واأّمه اأم ولد ا�صمها َمْرجان

فقيهًا  عاملًا  وكان  قيام.  اأح�صن  امللك  باأعباء  وقام  350هـ،  �صنة  امل�صتن�رض  احلكم  ويل   

، وله عليها تعليقات 
(4(

باملذاهب، اإمامًا يف معرفة الأن�صاب، حافظًا للتاريخ، جامعًا للكتب

 .
(5(

مفيدة، وكان موثوقًا به، وكالمه حجة عند �صيوخ الأندل�صيني

 واأّما اأدبه فقد نفى ابن فرج ال�صاعرّية عنه بقوله: »فهو فوق اأن يعلن عنه اأو ين�رض ا�صمه 

 .
(7(

. يف حني اأثبت له ابن الأبَّار النـزر الي�صري
(6(

عليه، ولعّل له منه ما ل نعرفه«

. واأعقب ولداً واحداً 
(9(

، وكانت ولدته �صنة 302هـ
(8(

 تويف احلكم امل�صتن�رض �صنة 366 هـ

 .
(10(

هو ه�صام املوؤيد، ويل اخلالفة بعده، وبوفاته انقر�ص عقب احلكم

ال�صرياء 202/1، واملغرب  امللتم�ص 40/1، احلّلة  املقتب�ص 42/1، وبغية  الأندل�ص 31/1، وجذوة  تاريخ علماء  له:  ترجم    (1(

181/1، والبيان املغرب 233/2، والإحاطة 179/1، ونهاية الأرب 399/23، اأزهار الريا�ص 286/2.

)2) معجم الأدباء 20/3.

)3) جذوة املقتب�ص 42/1، وبغية امللتم�ص 40/1، واملغرب 181/1، والبيان املغرب 233/2.

)4) اأعمال الأعالم 41. وذكر ابن حزم يف اجلمهرة 100، اأنَّ عدد الفهار�ص التي كانت فيها ت�صمية الكتب اأربع واأربعون 

فهر�صة، يف كل فهر�صة خم�صون ورقة، لي�ص فيها اإّل ذكر اأ�صماء الدواوين فقط. 

)5) احلّلة ال�صرياء 202/1. 

)6) احلّلة ال�صرياء 205/1.

)7) احلّلة ال�صرياء 205/1، ويف هذا القول جند اأن احلكم كان �صاعراً مقاًل. وانظر �صعره يف الديوان. 

)8) انظر جذوة املقتب�ص 46/1، وتاريخ علماء الأندل�ص 31/1، واحلّلة ال�صرياء 200/1، و�صائر امل�صادر.

)9) تاريخ علماء الأندل�ص 31/1، البيان املغرب 166/2، والإحاطة 179/1.

له ول  انقر�ص ول عقب  وقد  بعده،  الوايل  اإّل ه�صامًا  يعقب  ابن حزم: »ومل  قال  اإذ   ،100 العرب  اأن�صاب  )10) جمهرة 

لأبيه« ولكنني وجدت فقيهًا م�رضيًّا يدعى جنم الّدين الإ�صنائي، ينت�صب للحكم امل�صتن�رض! انظر كتاب الوايف بالوفيات 

 .144/4
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�صخم  ال�صاقني،  ق�صري  ال�صوت،  جهري  اأقنى،  اأعني،  بحمرة،  م�رضب  اأبي�ص  �صفته:   

 .
(1(

اجل�صم، غليظ العنق، عظيم ال�صواعد، اأفقم

 �سعره: 

 له ت�صعة اأبيات يف اأربع قطع، بني غزل وو�صف وفخر، ويتنازع واحدة مع حممد بن 

عبد امللك. 

-1-

:
(2(

]الطويل[يف نفح الطيب )1: 378)
ــرْتٍَف ُم �َسَماِئِل  ِمــْن  اأَ�ْسُكو  اهلِل  اإِىل  ــــُت)3)1-  ــُن ِبَـــا ِدنْ ــِدي ــوٌم ل يَ ــُل ، َظ ــيَّ ــَل َع

ُدوُدُه �سُ َفا�ْستََزاَد  َداِري  َعْنُه  ــاأَْت  نَ ُكْنُت2-  َكَما  الــَقــِدمِي  َوْجـــِدي  َعَلى  َواإِنِّ 

بَاِلٌغ �َسْوِقَي  نَّ  اأَ ْدِري  اأَ ُكْنُت  ــو  َولَ ــْنــُت)))3-  ِب ـــْن  ُك اأَ مَلْ  بُلِّْغتُُه  َمــا  ــِد  ــَوْج ال ــَن  ِم

-2-

:
(5(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 203)

)1) البيان املغرب 233/2. والفقم يف الفم: اأن تدخل الأ�صنان العليا اإىل الفم، وقيل الفقم اختالفه، الل�صان )فقم).

)2) قال املّقري: »مما ن�صب اإليه من النظم: الأبيات«. نفح الطيب 378/1.

َم البدِن ُمَدلَّاًل. ٌف اإذا كان ُمَنعَّ  ُمرْتَ
ٌّ

ُم، و�صبي ماِئُل. والرَتُف: التََّنعُّ ماُل: اخُلُلُق. واجلمع ال�صَ )3) ال�صِ

)4) يف الأ�صل: ُبْنُت. 

التخريج )1):   

)1-3)  املغرب181/1. والوايف بالوفيات121/13. ونفح الطيب378/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 102. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 321. 

)5) قال ابن الأبار: »قال ابن حّيان: وعلى اإطباق وقته يف نزارة جني اأدبه، فقد اأن�صدين الفقيه اأبو علي احل�صن بن اأيوب 

احلداد له بيتي �صعر، ارجتلهما يوم وّدعته حظّيته اأم ه�صام، ملّا خرج لغزوته الفّذة املعروفة ب�صنت ا�صتينب، فاأكرثت من 

التعّلق به والوله لفراقه، وكان �صديد الكلف بها، وذكر البيتني. قلت: وقد قراأت فيما يروى ملهيار الّديلمي: 

اإلــيــهــم ـــــــّن  اأح اأن  عـــجـــب  ـــــن  ـــم معيوم ــهــم، وه عــن ــاً  ــوق ــس واأ�ــــســــاأل �

�سوادها يف  ــم  وه عيني،  دمـــاً  اأ�سلعيوتبكي  بن  وهم  قلبي،  الهوى  وي�سكو 

عليهم اأفــيــ�ــســي  الــعــ�ى  مقلتي  تقطعيفــيــا  عــلــيــهــم  احلـــــّرى  ــدي  ــب ك ـــا  وي

فال اأدري: اأوافق احلكم يف بيته الأخري، اأم �رضقه وغرّيه كما ترى؟«. احلّلة ال�صرياء 203/1.   
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اأَُمْت مَلْ  َكْيَف  ْعتَُها  َودَّ َوَقــْد  َمِعي)1)1-َعِجْبُت  يَدي  الفَراِق  عْنَد  انْثَنَْت  َوَكْيَف 

َدماً ا�ْسُكِبي  َعَلْيَها  الَعْ�َى  ُمْقَلِتي  ِعي)2)2-َفيَا  تََقطَّ َعَلْيَها  ى  احَلـــرَّ ــِدي  ــِب َك ــا  ويَ

مما ن�سب له ولغره:

-1-

:
(3(

]الطويل[يف املطرب)12)
لَْت تَبَدَّ َكْيَف  ـــْرَواَن  َم بَِني  اأَلَ�ْسنَا  ــُر)))1-  َواِئ ــدَّ ال َعَلْينَا  َداَرْت  اأَْو  اُر  الــدَّ ِبنَا 

تََهلََّلْت ــا  ــنَّ ِم ـــوُد  َـــْولُ امل ُوِلــــَد  اإَِذا  ــُر)))2-  ــاِب ــِه املـَـنَ ــْي ْت اإِلَ ــُه الأَْر�ــــسُ َواْهــتَــزَّ لَ

)1) يف املغرب ونفح الطيب: »بعد الوداع«. يف املنتقى: »عجبت ملن ودعته«. 

)2) يف املنتقى: »العربا عليه«. والعربى: املالأى بالدموع. 

التخريج )2):   

)1- 2) احلّلة ال�صرياء 203/1. وقد ذكر ابن الأّبار اأن البيتني ين�صبان اإىل اأبي بكر بن عمار وزير بن عباد، ول ذكر لهما   

يف ديوانه. وهما للحكم يف املغرب182/1. واملنتقي املق�صور 774/2. والوايف بالوفيات121/13. ونفح الطيب378/1. 

وبنو اأمية يف الأندل�ص 102. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 321. 

والأرجح اأنهما للحكم؛ لتواتر امل�صادر يف هذه الن�صبة، وتفّرد ابن الأبَّار ـ على �صكٍّ منه ـ بعزوهما اإىل ابن عمار.  

)3) قال ابن دحية: »واأن�صدونا خلليفة الأندل�ص، احلكم امل�صتن�رض باهلل �صاحب الفتوحات العظيمة، واملعرفة بالعلوم احلديثة 

والقدمية، كتب به اإىل م�رض: البيتني« املطرب 12. 

)4) الدوائر: جمع الدائرة وهي الهزمية.

)5) تهلل وجه الرجل يف فرحه. 

التخريج )1):   

نزاراً  اأن  الأندل�ص:  ملوك  اأجوبة  وفيه: »ومن   .101/5 الطيب  ونفح  املطرب12.  احلكم يف  اإىل  البيتان  َب  )1-2)  ُن�صِ  

العبيدي �صاحب م�رض كتب اإىل املرواين �صاحب الأندل�ص كتابًا ي�صبه فيه ويهجوه، فكتب اإليه املرواين: اأما بعد 

فاإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك، وال�صالم، فا�صتد ذلك على نزار واأفحمه عن اجلواب، وحكي اأنه 

كتب اإىل العبيدي ملك م�رض مفتخراً: البيتني«. وكذا نهاية الأرب 402/23. ووفيات الأعيان 373/5. والنجوم 

الزاهرة 153/4. ويف التذكرة احلمدونية 410/3، ويف امل�صتطرف 412/1؛ »كتب احلكم بن عبد الرحمن املرواين 

من الأندل�ص اإىل �صاحب م�رض يفتخر: البيتني. وكتب اإليه كتابًا يهجوه فيه وي�صّبه، فكتب اإليه �صاحب م�رض: 

اأما بعد فاإنك عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك، وال�صالم«.   =
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)) َعْبُد الَعزيز بن عبد الرَّحمن النَّا�رص

))30 = نحو ))3هـ)

هو عبد العزيز بن عبد الّرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم 

 بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم، ُيكنى 
(1(

ابن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية

اأبا الأ�صبغ. 

عراقي  �صعر  له  »كان  فقال:  الإمام  ابن  وزاد   ،
(2(

�صاعر« »اأديب  احلمريي:  عنه  قال 

، ُمغرمًا بالنبيذ والغناء، فرتك 
(4(

. وكان عبد العزيز حنفي املذهب
(3(

املَ�رْضَع، جندي املَْنزع«

بن  �صعيد  اأبو  »واأن�صدين  الثعالبي:  قال  وفيه   .361/1 الدهر  يتيمة  يف  امللك  عبد  بن  حممد  اإىل  البيتان  َب  =   وُن�صِ

دو�صت. قال: اأن�صدين الوليد بن بكر الأندل�صي الفقية املالكي لأمريهم حممد بن اأبي مروان بن اأخي امل�صتن�رض 

باهلل املدعو اخلليفة بالأندل�ص، وهو احلكم بن عبد الرحمن املرواين، من ق�صيدة كتب بها اإىل �صاحب م�رض 

يفتخر: البيتان«. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 323. 

   وهما ملحمد يف املغرب 190/1. واحللة ال�صرياء 209/1. وفيه وهم ابن الأّبار يف عبارة الثعالبي، فقد اأعقب ذكره 

البيتني بعد ن�صبتهما ملحمد بن عبد امللك بقوله: »واأن�صد اأبو من�صور الثعالبي يف اليتيمة من تاأليفه هذا ال�صعر 

ون�سبه اإىل احلكم امل�ستن�رش باهلل، وزعم اأن ذلك من ق�سيدة كتب بها اإىل �ساحب م�رش يفتخر، وهذا من اأغالط 

اأبي من�صور واأوهامه الفاح�صة: حكى ـ لبعد مكانه ـ ما مل يحقق، وروى عمن ل علم له ب�صاأنه ما مل ي�صبط، مثل 

هذا النظم الفائق مل يكن ليغيب عن ابن فرج �صاحب كتاب )احلدائق)، ومل يكن ليغيب اأي�صًا عن اأبي مروان 

حّيان ـ جهينة اأخبار املروانية وموؤرخ اآثارها ال�صلطانية ـ فكيف ي�صّح ذلك؟ والأول منهما كما تقدم ينفي عنه 

ال�صعر. والآخر يثبت له منه النزر! على اأن حممداً هذا املن�صوب اإليه لي�ص يف اأدباء اأهل بيته مب�صهور، وعلى كل 

حال فال معنى للفظ اأبي من�صور«، واملتاأمل لقول الثعالبي يجده ين�صب البيتني ملحمد بن عبد امللك، ل للحكم 

كما اعتقد ابن الأّبار. 

   وهما ملحمد يف رايات املربزين 113. وم�صالك الأب�صار 327/24. ونفح الطيب 125/5. ويف ف�صائل الأندل�ص30، 

ورد البيتان من غري ن�صبة. وبنو اأمية يف الأندل�ص 98.

)1) الوايف بالوفيات 519/18. وتتمة الن�صب يف املقتب�ص )مكي) 17. ويف �صائر امل�صادر �صيق ن�صبه اإىل الّنا�رض عبد الّرحمن 

ابن حممد.

)2) جذوة املقتب�ص 456/2، وبغية امللتم�ص 501/2.

)3) نقل ابن �صعيد هذه العبارة من �صفط الالآلئ. انظر املغرب 84/1.

)4) الوايف بالوفيات 519/18 ومن الغريب اأن احلكم امل�صتن�رض كان مالكّيًا، واأخوهم الثالث عبد اهلل كان �صافعّيًا، ثالثتهم 

يف بيت واحد!
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النبيذ لبغ�ص اأخيه يف النبيذ، فقال اأخوه احلكم امل�صتن�رض، لو ترك الغناء لكمل �رضوري. 

فقال: واهلل ل تركته حتَّى ترتك الطيور تغريدها ثّم قال: 

 .
(1(

 اأنا يف �صحة وجاه........ الأبيات

 ول ُيعلم �صنة وفاته؛ اإّل اأنه كان حّيًا يف عهد اأخيه احلكم امل�صتن�رض املتوفى �صنة 366هـ، 

وكانت ولدته 306هـ. 

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اثنا ع�رض بيتًا يف اأربع قطع، يف الغزل وغريه، لكّن هناك بيتني غري 

موؤكد ن�صبتهما اإليه. 

-1-

 ]الرمل[يف نفح الطيب )5: 123):

ــَحــراً  �ــسَ ــِه  ــْي ِف ــُت  ــْم ِه ـــْن  َم َزاَرِن  ـــَحـــِر)2)1-  ــِم الـــ�ـــسَّ ــْي ــسِ ــ� ــنَ ـــاَدى َك ـــَه ـــتَ يَ

�َساِطعاً ــاًء  ــيَ �ــسِ ــْبــَح  الــ�ــسُّ ــَس  ــ� ــبَ اأَْق يَـــْنـــَفـــِجـــِر)3)2-  مَلْ  ـــُر  ـــْج ـــَف َوال ـــا  ـــسَ ـــاأَ� َف

نـَـْفــَحــًة ِفــيــه  و�ـــسُ  الـــرَّ ــاَر  ــَع ــتَ ــسْ َوا� ـــــِر)))3-  َه ـــــزَّ ــا َوال ــبَ ــسَّ ــ� ـــــْنَ ال بـَــثَّـــَهـــا بَ

اً نَــــرِّ ـــــــْدراً  بَ ـــُع  ـــاِل ـــطَّ ال ــــا  ــــَه اأَيُّ ي)-  ِ بَـــ�ـــرصَ اإِلَّ  ــــَر  ْه ــــدَّ ال ـــَت  ـــْل َحـــَل ل 

)1) نفح الطيب 124/5 وانظر �صعره يف الق�صم الثاين 387.

ْبِح. َحُر: اآخر الليل ُقَبْيَل ال�صُ )2) ال�صَ

)3) يف املغرب: »�صياء نوره«.

با«.  )4) يف املغرب: »ال�صِّ

التخريج )1):   

)1-4)  املغرب 184/1. والوايف بالوفّيات 52/18. ونفح الطيب 123/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 95. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 375. 
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-2-

:
(1(

 ]الوافر[يف ال�صحر وال�صعر)87)

�َسان ِلبَْع�ِس  ــُت  َْف ــ�ــرصَ وانْ َدَفــْنــتـُـَك  ــاِن1-  ِبــالــلِّــ�ــسَ اإِلَّ  ـــــــــــْرَك  اأَْذُك َومَلْ 

ي نَْف�سِ لَــَقــتَــْلــُت  ــي  ــِن ْتَ ــرصَ ــ� اأَبْ ــو  ــَل َف تَــــَران2-  َواأَْن  اأََراَك  اأَْن  َحــــيَــــاًء 

-3-

:
(2(

] جمزوء الرمل[جذوة املقتب�ص )2: 456)
َخـــّطـــا َمـــــــــــْوَلَي  ـــــا  يَ ـــــــاَك  َه ــــا1-  َمــــطَّ ــــــــْوِح  الــــــــلَّ يِف  ــــــُه  ــــــطَّ َم

ــنــيــِه �ــسِ يِف  ــــٍع  ــــْب �ــــسَ ــــــــُن  ابْ ـــَطـــا2-  ـــْب �ـــسَ ِلـــــــلَّـــــــْوِح  ـــــْق  ـــــِط يُ مَلْ 

ــــاًء َظ ـــاِد  ـــسَّ ـــ� ال يِف  يَــــُقــــْل  مَلْ  ـــــــا)3) 3-  ــــاً َوَخـــــــطَّ ــــظ ــــْف ـــــوى لَ ـــــَح َف

َحـــتَّـــى ـــــــــْولَي  َم يَـــــا  ــــــــَت  ُدْم ـــا))))-  ـــَط ـــْب ـــسِ ــــَك � ــــِن يُــــولَــــَد ابْــــــُن اب

التخريج )2):    (1(

)1ـ 2)  ال�صحر وال�صعر 87. وذكر ل�صان الدين قبل البيتني: »وقول عبد العزيز بن عبد الرحمن«. ومل اأقف على هذين   

البيتني يف اأّي من امل�صادر التي وقعت عليها، ول اأعلم �صاعراً بهذا ال�صم، وهذا ما دفع اإىل ت�صمني هذين البيتني 

يف �صعر ابن النا�رض. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.

)2) قال احلميدي: »اأن�صد اأبو حممد علي بن اأحمد، قال: اأن�صدين خلف بن مروان الأن�صاري قال: ولد لأبي الأ�صبغ عبد 

اأخيه امل�صتن�رض،  اإىل  اأن دخل الكّتاب، وظهرت منه جنابة، فاأول لوح كتبه بعث به  اإىل  الّنا�رض ابن، فعا�ص  العزيز بن 

وكتب اإليه بهذه الأبيات وهي من �صعره« جذوة املقتب�ص 456/2.

)3) يف البغية: »طاًء«. 

)4) يف بغية امللتم�ص : »ِتْهَت َيا مولي«. ويف نفح الطيب: »يلد ابن ابنك«. 

التخريج )3):   

)1-4) جذوة املقتب�ص456/2. وبغية امللتم�ص 501/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 95. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 376.   

)1، 2، 4) واحلّلة ال�صرياء 208/1. ونفح الطيب123/5.   
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-4-

:
(1(

 ]اخلفيف[يف نفح الطيب )5: 124)

ــى  ــَم ــْع َونُ َوَجـــــاٍه  ــٍة  ــحَّ �ــسِ يِف  ــــا  اأَنَ ــــــــــاِن)2)1-  ــــِذِه الأَحْلَ ــــَه ِهــــَي تـَـــْدُعــــو ِل

تَ�ْسُدو ــِق  ــَداِئ احَل يِف  ــْرُ  الــطَّ َوَكـــذا  ـــاِن)3)2-  ـــيَ ـــِق ـــال ــُه ِب َّ نَــْفــ�ــسَ ــــرصَ ـــِذي � ـــلَّ ل

)1) قال املقري: »وكان ُمغرًى باخلمر والغناء، فقطع اخلمر، فبلغه اأّن امل�صتن�رض ملا بلغه تركه للخمر قال: احلمد هلل الذي 

اأغنانا عن مفاحتته، ودلّه على ما نريد فيه، ثم قال: لو ترك الغناء لكمل خريه. فقال: واهلل ل تركته حتى ترتك الطيور 

تغريدها. ثم قال هذين البيتني«. نفح الطيب124/5. 

)2) يف املغرب: »للّذة الأحلان«.

)3) يف الوايف: »بالعيان«. 

التخريج )4):   

)1-2)  املغرب184/1. والوايف بالوفيات519/18. ونفح الطيب 124/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 96. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 377.
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))ـ ممد بن عبد الّرحمن النّا�رص

)... = نحو ))3هـ)

هو حممد بن عبد الّرحمن بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن 

 بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 
(1(

ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية

يكنى اأبا عبد اهلل، وقد نقل ابن �صعيد ثناء ابن الإمام عليه يف كتابه �صقط اجلمان، فقال: 

 .
(2(

»اإنَّه كان �صاعراً، ح�صن الأخالق، كرمي ال�صجايا«

اأجتاوز حممد  امل�صتن�رض، ول يعرف:  اأخيه اخلليفة  اأّنه كان مقربًا من  ويظهر من �صعره 

عهد اأخيه اأم ل؟

 �سعره: 

 و�صل اإلينا بيتان من �صعره يف قطعة واحدة؛ وهي يف اأخيه امل�صتن�رض. 

-1-

:
(3(

]الطويل[يف املغرب )1: 185)
َمــْقــَدِم ــَعــَد  اأَ�ــسْ  ِ اهللَّ ِبَحْمِد  ــَت  ــِدْم َق ــِم)))1-  ــَف ــْل ــَحــى لــلــيـَـَديـْـِن َول �ــسْ َك اأَ ــدُّ َو�ــسِ

اأَْهَلُه ُكْنَت  اإِْذ  ْبَق  ال�سَّ ِفْينَا  ُحْزَت  لََقْد  ِم)))2-  التََّقدُّ َل  َف�سْ اهلِل«  »ِب�ْسم  َحــاَز  َكَما 

)1) الوايف بالوفيات 230/3. وتتّمة الن�صب يف الكامل يف التاريخ 621/6، ويف املغرب 185/1، نفح الطيب 124/5 �صيق ن�صبه 

اإىل الّنا�رض. 

)2) املغرب 185/1.

)3) قال ابن �صعيد: »له من ق�صيدة، وقد قدم اأخوه امل�صتن�رض من بع�ص غزواته: البيتان«. املغرب 185/1. 

)4) اأ�صحى لليدين وللفم: اأي خّر �رضيعًا.

)5) يف النفح: »حزت فيها«. 

التخريج )1):   

)1-2)  املغرب 185/1، والوايف بالوفيات 230/3، ونفح الطيب 124/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 94. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 378.
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د بُن اإبراهيم )امل�سنوع) ))ـ ُممَّ

)319ـ3)3هـ)

 بن عبد الّرحمن بن معاوية ابن 
(1(

 هو حممد بن اإبراهيم بن معاوية بن املنذر )املذاكرة)

حممد بن عبد اهلل بن املنذر بن عبد الّرحمن بن معاوية. من اأهل قرطبة، ويكنى اأبا عبداهلل. 

الّرحمن  عبد  بن  اإبراهيم  بن  فقال: »حممد  الّرحمن  عبد  ن�صبه  الفر�صي يف  زاد   وقد 

بذلك  ولقِّب  بامل�صنوع،  املذاكرة  حفيد  ُعِرف  وقد   .
(2(

القر�صي« املنذر  بن  معاوية  بن 

 .
(3(

جلماله

ابن حزم  اأ�صحابه، واأثنى عليه  القايل، فكان من ثقات   وا�صتهر مب�صاحبته لأبي علي 

، ثم اإّن ابن الفر�صي مل يجده اإّل 
(4(

فقال: »اأ�صبط الّنا�ص للغة واأحفظهم لها، وكان �صاعراً«

... جال�صته يومًا فراأيته نبياًل،  يف هذا امليدان اإذ قال: »مل يكن له يف غريها من العلوم حظٌّ

 .
(5(

وكان ذا حزازة«

»قراأ جميع  قوله:  فنقل  القايل،  علي  اأبي  ت�صانيف  ق  َورَّ امل�صنوع  اأنَّ  القفطي  وذكر   

اأّبان بن �صيد،  بـن  القر�صـي، وحممـد  بـن معاويـة  اإبراهيـم  بـن  املق�صـور واملمـدود حممـد 

وعبـد الوهـاب بـن اأ�صـبغ، وحممد بن ح�صن الزبيدي اأعّزهم اهلل، واأعانوا بانت�صاخه ونقله 

لـه، وقابلوا به كتبهم، وكثري من تعاليق هذا الكتاب خمّرج بخط  من طوامـري تخريجـي 

القر�صي، ومنت هذا الديوان بخط عبد الوهاب بن اأ�صبغ منهم، و�صمعه �صائر اأ�صحابهم 

مقّربًا  نافعًا  علمًا  اهلل  جعله  لهم،  بقراءاتي  خا�صة  و�صمعوه   ،
َّ
علي له  القر�صي  بقـراءة 

 .
(6(

منه«

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 95. وتتمة الن�صب فيه 95. 

)2) تاريخ علماء الأندل�ص 761/2. 

)3) جمهرة اأن�صاب العرب 95.

)4) جمهرة اأن�صاب العرب 95. وانظر املقتب�ص )العربي) 68.

)5) تاريخ علماء الأندل�ص 761/2.

)6) اإنباه الرواة 63/3.
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، وكانت ولدته �صنة 
(1(

تويف ليلة الثالثاء لثنتي ع�رضة ليلة خلت من �صّوال �صنة 373هـ

 .
(2(

319 هـ 

 �سعره: 

مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) تاريخ علماء الأندل�ص 761/2.

)2) وهم ال�صيوطي يف ولدته فقال: ولد �صنة 619 هـ. انظر بغية الوعاة 11/1.
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د بُن اأَْحمد )ابن الأزرق) ))ـ ُممَّ

)319 - ))3هـ)

 هو حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل بن حامد بن مو�صى بن العّبا�ص بن حممد بن 

يزيد: وهو احل�صني ال�صاعر بن حممد بن م�صلمة بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن اأبي 

، يكنى اأبا بكر، ويعرف بابن الأزرق. 
(1(

العا�صي

، ثم اإنه تطلع اإىل الأندل�ص، فق�صدها �صنة 343هـ، 
(2(

من اأهل م�رض، وبها ولد �صنة 319هـ

ويف الطريق اإليها امتحن مع ال�صيعة يف القريوان، واأقام حمبو�صًا باملهديّة معتقاًل ثالثة اأعوام 

و�صبعة اأ�صهر، ومل ي�صل اإىل الأندل�ص اإّل �صنة 349 هـ، فاأمر امل�صتن�رض باهلل باإنزاله وتو�صع له 

يف العطاء، واأثبته يف ديوان قري�ص. 

 وكان ابن الأزرق اأديبًا حليمًا، يروي احلديث، وقد �صمع من خاله اأبي بكر اأحمد ابن 

اأبو بكر بن الأزرق هذا ممّن ي�صبط  الفر�صي: »مل يكن  ابن  ، وقال فيه 
(3(

الزهري م�صعود 

ه اأديبًا �صاعراً.  . ولهذا عدَّ
(4(

احلديث«

اعًا اإىل م�رض، مت�صوفًا لها. وتويف   ومع تنّعمه يف الأندل�ص وحظوته بقي ابن الأزرق نزَّ

 .
(5(

بقرطبة �صنة 385هـ، ودفن يف مقربة بني العّبا�ص

�سعره: 

 مل اأقف على �صعره، واإمنَّا وجدت �َصمّيًا له هو اأبو بكر حممد بن اأزرق، له �صّتة اأبيات يف 

، وذكر املّقري واحدة منهما. 
(6(

قطعتني، ذكرهما ابن �صعيد يف مغربه

)1) تاريخ علماء الأندل�ص 807/2، واملقفى الكبري 354، وجمهرة اأن�صاب العرب 104، و�صاق ن�صبه اإىل م�صلمة بن عبد امللك، 

ونفح الطيب 107/4 و�صاق ن�صبه اإىل عبد امللك بن مروان.

)2) تاريخ علماء الأندل�ص 807/2.

)3) نفح الطيب 107/4، واأخذ اأي�صًا عن ابن الفر�صي والزبيدي.

)4) تايخ علماء الأندل�ص 808/2 وذكر بع�صًا من �صيوخه، ثّم حتّدث عن اأوهامه يف احلديث. 

)5) تاريخ علماء الأندل�ص 808/2، واملق�صود مبقربة بني العّبا�ص؛ العّبا�ص بن عبد اهلل املرواين.

)6) انظر املغرب 28/2، وفيه ابن اأزراق؛ كان م�صتوطنًا مدينة وادي اآ�ص من اأعمال غرناطة. وله �صعٌر ح�صٌن، ثم ذكر اأنَّ بني 

اأزرق اأعيان وادي احلجارة يف املئة ال�صاد�صة. وانظر نفح الطيب 376/4. 
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9)ـ َعْبُد الَعزيِز بُْن احَلكم بْن اأَْحمد

)310 - ))3هـ)

هو عبد العزيز بن حكم بن اأحمد بن الإمام حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام 

. من اأهل قرطبة، 
(1(

ابن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم

ويكنى اأبا الأ�صبغ. 

، واأردف بذكر 
(2(

َث، و�ُصِمع منه« ثًا، فقال: »َحدَّ  ذكره ابن الفر�صي يف تاريخه حمدِّ

عدد من اأ�صياخه منهم )عبد اهلل بن يون�ص، واحل�صن بن �صعدان، وقا�صم بن اأ�صبغ، وحممد 

. لكّن َعبد العزيز »كان مائاًل 
(3(

بن عبد اهلل بن اأبي دليم، وخاله اأحمد بن حممد بن عبد الرب)

، واإ�صافة اإىل 
(5(

، فغ�ص ذلك منه«
(4(

اإىل الكالم والّنظر، و�ُصِهَر بانتحال مذهب ابن َم�رَضة

، وكان اأبوه احلكم بن اأحمد 
(6(

كونه عاملًا بالّنحو والغريب وال�صعر؛ كان �صاعراً اأديبًا حليمًا

ه عمر �صاعرين.  وعمُّ

، وذكر ابن الفر�صي وفاته يف ليلة ال�صبت لثنتي 
(7(

وحّدد ال�صاعر ولدته ب�صنة 310 هـ

ع�رضة ليلة بقيت من املحرم �صنة 387هـ. 

 �سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره.

)1) تاريخ علماء الأندل�ص 472/1 ونقل عنه بغية الوعاة معظم الرتجمة 99/2. 

)2) امل�صدر ال�صابق 472/1.

)3) تاريخ علماء الأندل�ص 472/1. واأحمد هذا هو عم يو�صف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب �صاحب ال�صتيعاب.

)4) ابن م�رضة: هو حممد بن عبد اهلل بن م�رضة، كان على طريقة من الزهد والعبادة ب�صق بها، وافُتنِت جماعة به من اأجلها، وله 

طريقة بالبالغة، وتدقيق يف غوام�ص الإ�صارات ال�صوفية، وتواليف يف املعاين، مات �صنة 319هـ. جذوة املقتب�ص 109/1، 

وذكر ابن الفر�صي اأّنه اتهم بالزندقة، وكان من اأ�صحاب الكالم مييل اإىل املعتزلة. انظر تاريخ علماء الأندل�ص 687/2.

)5) تاريخ علماء الأندل�ص 472/1.

)6) تاريخ علماء الأندل�ص 472/1.

ثه بذلك، وقال اأح�صبه قال: يف �صّوال. تاريخ علماء الأندل�ص 472/1.  )7) ذكر الفر�صي ابن اأّن املرتجم له َحدَّ
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0)ـ اأْحَمُد بْن َعْبد اهلل )اأبو عوف القر�سي)

)... = نحو 393هـ)

 بن ه�صام بن 
(1(

 هو اأحمد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز بن اأمّية بن الأمري احلكم

عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

وقد ا�صتهر بكنيته اإذ قال ابن حزم: »ومن ولد اأمّية بن احلكم، كان ال�صاعر املكّنى باأبي 

 ثّم �صاق ن�صبه اإىل اأمّية بن احلكم. 
(2(

عوف«

 وُيالحظ اأّن امل�صادر مل تذكر �صيئًا عن اأبي عوف هذا، ما خال كتاب ابن حزم؛ اإذ اقت�رض 

على ذكر ن�صبه دون ما �صواه، وما ورد يف كتاب الت�صبيهات من ن�صبة اأ�صعار اإىل اأبي عوف 

، وكذلك كتاب يتيمة الدهر نا�صبًا ال�صعر اإىل اأحمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن 
(3(

القر�صي

اأمّية بن احلكم، ويف هذه الن�صبة �صقط بني عبد اهلل وعبد العزيز، و�صوابه ما �صلف القول 

فيه. 

ُح اأّن اأبا عوٍف عا�ص يف عهد الدولة العامرية؛ ملعا�رضته للوزير عبد اهلل بن عبد  وُيرجَّ

 .
(5(

، اإذ قال ابن حزم: »هما ابنا عمٍّ حّلًا«
(4(

العزيز امللقب باحلجر

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ثالثة ع�رض بيتًا يف اأربع قطع، اإذ اأورد له �صاحب كتاب الت�صبيهات 

قطعتني يف �صبعة اأبيات، والثعالبي يف يتيمته قطعتني يف �صّتة اأبيات. 

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 98، وتتّمة الن�صب يف تاريخ علماء الأندل�ص 472/1.

)2) جمهرة اأن�صاب العرب 98. 

)3) ن�صبة اأبي عوف بالقر�صي: جعلتنا جنزم باأّنه هو اأبو عوف الذي ذكره ابن حزم؛ لكرثة ن�صبة املروانية اإىل القر�صية، وهذا 

اأمر م�صهور. 

)4) انظر الرتجمة التالية.

)5) جمهرة اأن�صاب العرب 98. ووهم الأ�صتاذ اجلربي يف درا�صته اإذ عدَّ اأبا عوف ابنًا للحجر.

Diwan-Bin-Marwan.indb   421 12/8/09   9:39 AM



422

-1-

:
(1(

]املتقارب[يف كتاب الت�صبيهات )195)
ُعـــوَدَهـــا  ــــــــَرْت  اأطَّ وَعــــاِتــــَقــــٍة  ــــِه فــــالْــــتـَـــَوى)2)1-  َمـــــاِة ب ـــــــفُّ الـــــرُّ اأَُك

ــٌة  ــوَف ــُع ــ�ــسْ َم ـْبــِع  الــنَـّ ِمــــَن  ـــوٌم  ـــتَ َك ــــــَدا)3)2-  بَ َمــــا  اإذا  الــــِهــــالِل  ـــِل  ـــْث ـــِم َك

ــوِق ــُح ــسَّ ــ� ال كــــاإَهــــاِن  ــٌة  ــف ــطَّ ــَع ُم ـــــُه ِوْقــــــــــُرُه َفــــانــــْثــــنـَـــى)))3-  ـــــَل ـــــَق اأَثْ

ُجــْثــَمــانَــُه اأْوَهـــــــَن  َــــــرِء  امل اأَو  ــى))))-  ــنَ ــح ــى انْ ــتَّ  ُمــــروُر احَلــــــوادِث َح

-2-

]الطويل[يف يتيمة الدهر)2: 36):
نَاِظِري ــوَر  نُ نَاظٍر  ــْن  ِم َمنَُعوا  لَِئْن  ــَمــائــِر1-  ــوا َمـــا بـَـْيــنَــنــا يف الــ�ــسَّ ــُع ــنَ ــا َم ــَم َف

اأَنَّنا  َغْر  الهوى،  نَ�ْسُكو  ول  َنُــوُت  بــاملـَـَحــاِجــِر)))2-  نَ�ْستَِكي  التََقْينا  ــا  َم اإذا 

)1) وردت يف باب الق�صي والنبال. كتاب الت�صبيهات 195.

)2) العاتقة: القو�ص التي َقِدمت واحمّرت، واأَطْرُت القو�َص اآِطُرها اأْطراً: اإذا َحَنْيُتها.

)3) ذكر املحقق اأنه يف ن�سخة من املخطوط »م�سفوفة«، ويف اأخرى »معقوفة«. والكتوم من الق�سي: التي لي�س فيها �سق. 

والقو�ص: جمعها ق�صي واأقوا�ص وقيا�ص. 

حوق: النخلة الطويلة. والِوقر: احلمل. والعجز خمتّل الوزن.  )4) الإهاُن: ُعْرُجوُن الثَّمرِة. وال�صَّ

)5) الَوْهُن: ال�صعُف. واجلثمان: اجل�صد. 

التخريج )1):   

َبْت الأبيات لأبي عوف القر�صي. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا  )1- 4)  كتاب الت�صبيهات 195. وُن�صِ  

يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

ِجُر العني: ما يبدو من الِنقاب.  )6) حَمْ

التخريج )2):   

َب البيتان اإىل اأحمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن اأمية بن احلكم. وبنو اأمية يف الأندل�ص  )1-2)  يتيمة الدهر 36/2. وُن�صِ  

134. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 430. 
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-3-

]ال�رضيع[يف يتيمة الدهر )2: 36):
ــْ�ِي ــسَ � ــــــوا  ُع َودَّ ْذ  اإِ َعــــِنــــي  َودَّ الـــَهـــْجـــِر1-  اإىل  ــــْنَ  ــــبَ ال ــــوا  ــــُع ــــَم َوَج

ــًة  ــْوَع لَ َكــِبــِدي  يف  وا�ــســتَــْخــَلــُفــوا  ــــِر)1)2-  ــــْم ــــَن اَل ـــا اأَْذَكـــــــى ِم لِعـــُجـــَه

ــَوى ــنَّ ـــْوم ال يَ ــْنِ  ــَع ـــْدِري3- لَـــول ُدُمـــــْوُع ال ـــا �ـــسَ َه ـــرِّ ــــْن َح ـــــْت ِم لأَْحـــــَرَق

ــادٍن �ــسَ َهـــَوى  ــْ�ِي يف  ــسَ ــيــَف � ــِر)- وَك ــْح ــسِّ ــ� ــال ُمـــْكـــتـَــحـــِل الأَْجـــــَفـــــاِن ب

-4-

:
(2(

]املن�رضح[يف كتاب الت�صبيهات )130)
ــتَــِغــٌل ُمــ�ــسْ ـــُب  ـــْي ِق والـــرَّ لَحــْظــتُــُه  ـَـــــْه1-  ــا اأَمَل ــَك ــسَ ــٍف � ــِط ــْع ــتَ ــسْ ــ� ـــَظـــَة ُم حَلْ

ــاًل ــَج َخ ـــِه  ـــِه ـــَوْج ِب ـي  َعــنِـّ ــدَّ  ــسَ ــ� َف ــْه2-  ــَم ِقــيــِب َف ــِة الــرَّ ــَف ــْي وَعـــ�ـــسَّ ِمـــْن ِخ

َوْج���نَ���تَ���ُه احَل����يَ����اِء  َف�����ْرُط  َد  َورَّ ـــَطـــَمـــْه)3)3-  ــــــْرًَة لَ ـــْدُغ َغ ـــا الـــ�ـــسُّ َ ـــاأنَّ ك

ِعُج: الَهوى املُْحِرُق، يقال: َهوًى لِعٌج، حُلْرَقِة الُفوؤَاِد من احُلّب.  )1) الالَّ

التخريج )3):   

)1- 4)  يتيمة الدهر 36/2. ون�صبت اإىل اأحمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن اأمية بن احلكم. وبنو اأمية يف الأندل�ص 134.   

و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 430.

)2) وردت يف باب اإ�رضاق الوجه وت�صبيه اخلدود واخليالن. 

ْدغًا.  ى اأي�صًا ال�صعر املتديلِّ عليها �صُ ْدُغ: ما بني العني والأذن، وي�صمَّ )3) ال�صُّ

التخريج )4):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات 130. ون�صبت الأبيات اإىل اأبي عوف القر�صي. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   

وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 
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1)ـ َعْبُد اهلِل بُْن َعْبد الَعزيز )احَلَجر)

)... - 393 هـ)

 بن ه�صام بن عبد 
(1(

 هو عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن اأمّية بن احلكم

الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. يكنى اأبا بكر، ويعرف 

، وهو من اأهل قرطبة. 
(2(

بالِبْطَر�َصك، ومعناها احلجر الياب�ص

 وكان ذا مكانة وهيبة يف عهد ه�صام املوؤيَّد، ولهذا وّله املوؤيَّد ولية طليطلة مع خطة 

. وا�صتمر عبد اهلل 
(3(

الوزارة، وقام بقتال القائد غالب النَّا�رضي حتى دعاه اإىل تويل اخلالفة

قائداً يف جي�ص املن�صور اإىل اأن خرج عليه مع ابن املن�صور عبد اهلل، وبعد اإخفاق تدبريهما 

اهلل  عبد  و�صجن  ابنه،  فقتل  ا�صرتدهما،  املن�صور  اإّن  ثم   ،
(4(

اجلاللقة ملك  برمند  اإىل  هربا 

اعة، قد رزق من النا�ص  عاء وال�رضَّ ابن عبد العزيز باملُطبق، فكان َجْلداً يف حمنته، كثري الدُّ

رحمة. 

الوزارة، لكن حياته مل تطل،  اأطلقه، ووّله  اأبي عامر احلجابة  بن  املظفر  ت�صّلم  وعند 

 .
(5(

فتويف يف غزوة املظفر الأوىل �صنة 393 مبدينة لردة، وُقرِب مب�صجدها

 قال فيه ابن الأبَّار: »كان عبد اهلل هذا اأحد رجالت املروانية، عقاًل، و�صهامة، واأدبًا، 

. واأردف يف التكملة: »كان غزير الأدب، 
(6(

وغزارة علم، واإمتاع حديث، وطيب جمال�صة«

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 98، واحلّلة ال�صرياء 215/1، وتتّمة الن�صب يف الإحاطة 479/1. واأغرب �صاحب املغرب يف ن�صبه 

 املرواين. املغرب 10/2. 
ّ
فقال: عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد بن �صعد اخلري بن الأمري احلكم الرب�صي

)2) ذكر حمقق احلّلة ال�صرياء اأّن البطر�صك لفظان اإ�صبانّيان piedra seca، ونقل عن دوزي اأّنه رمّبا لقِّب بذلك لبخله. احلّلة 

ة.  ال�صرياء 215/1. وانظر جمهرة اأن�صاب العرب 98، وقد لفظ ابن حزم اللقب: البطرة �صقَّ

املوؤيد، خرج على  الّنا�رض وقائد جنده، وتوىل احلجابة من  اخلليفة  الّنا�رضي هو موىل  ال�صرياء 215/1. وغالب  احلّلة   (3(

املن�صور �صهره واقتتال، وكاد الّن�رض يبني له لول اأن مات حتف اأنفه يف املعركة �صنة 371هـ. 

)4) هو برمودو الثاين ملك ليون واأ�صرتي�ص وجليقية )372 ـ 390هـ) جلاأ اإليه احلجر، ثّم ا�صطر لت�صليمه. 

)5) احلّلة ال�صرياء 219/1. 

)6) احلّلة ال�صرياء 215/1.
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 .
(1(

تام املعرفة، ح�صن ال�صعر واخلطابة«

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره اأربعون بيتًا يف �صبع قطع؛ وهي يف الغزل والو�صف وال�صتعطاف. 

-1-

:
(2(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 218)
يَُكْن وَمْن  الِفَراُر،  يُْغِن  َفَلْم  ــَرْرُت  َف َهــارُب)3)1-  الأَْر�ــسِ  يف  يُْعِجْزُه  لـَْم  اهلِل  َمَع 

حِلَــالَــٍة ـــَراُر  ـــِف ال َكــــاَن  َمـــا  وواهلِل  ــا َراِهــُب)))2-  اأَنَ َــوِت الَّــذي  ــَذِر امل �ِسَوى َح

يُكْن  مَلْ  �ْسِد  للرُّ ــْقــُت  ُوفِّ اأَنَّــنــي  ولــو  َغــالــُب3-  بُــــدَّ  ل  اهلِل  ـــــــَر  اأَْم ولَــــِكــــنَّ 

ــِتــي  ِبــُرمَّ ــَك  ــْي اإل ـــْد َقــــاَدن َجــــّراً  �َسالُب))))- وَق احَلْرِب  َرَحى  يف  َمْيتاً  اجرَتَّ  َكَما 

َقاِتلي ـــَك  َّ اأَن النَّا�ِس  ــلُّ  ُك ــَع  ــَم واأَْج ــــــاذُب))))-  ــِه َك ــي ـــــُه ف ــــنٍّ َربُّ ــــــَت َظ وُربَّ

َفتَ�ْستَِفي ــاُم  ــَق ــِت النْ اإل  ــو  ُه وَمـــا  ــَك َواِجــــُب))))-  ــاً لَ ــب ــُه َواِج ــْن ــَك ِم ــْرُك وتَ

ِفــْعــَلــُه اهللُ  ــي  يَــْرتَــ�ــسِ ــٌو  ــْف ــَع َف واإِلَّ  َطاِلُب)-  ـــَت  اأَنْ ــا  َم ـــْوَق  َف ِمــْنــُه  ويَــْجــِزيــَك 

َفليَُكْن َك،  نَْف�سِ ُدون  اإل  نَْف�َس  ول  ــُب)-  ـــَت َواِه اأَنْ ـِذي  الَـّ َقــْدُر  ــا  ــْدِرَه َق َعَلى 

ـــُب))) 9- فما َخاَب ِمْن َجْدَواَك-ُمْذ ُكْنَت- �َساِئٌل َراِغ َعْنَك  املُْبتََغى  ُدوَن  ُردَّ  ول 

الَوَرى يُْعِجُز  َما  َكفَّاَك  َمنََحْت  وَقْد   -10

)1) تكملة ال�صلة 786/2.

)2) قال ابن الأبَّار: »وله مع ر�صالة حني ظفر به املن�صور حممد بن اأبي عامر يف �صوال �صنة خم�ص وثمانني وثالثمئة، وكان 

قد هرب اأمامه اإىل بلد الروم، ف�صجنه باملطبق بعد اأن طيف به على جمل وهو مقيد: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 218/1. 

)3) يف احلّلة: »ل يعجزه« وله وجه يف باب ال�رضورة ال�صعرية. واأثبتُّ ال�صواب من النفح. 

)4) يف النفح: »حلاجة �صوى فزعي... �صارب«. 

ُه.  ُه؛ اأي: َجرَّ َد للكرثة، اأو للمبالغة. واْجرَتَّ . �ُصدِّ ُة: قطعٌة من احلبل باليٌة. والتَّْجريُر: اجَلرُّ مَّ )5) يف النفح: »جرمي«. والرُّ

 .» )6) يف النفح: »فيا ُربَّ

)7) يف النفح: »النتقام وينتهي واأخذك... وهو واجب«.

)8) اجلادي: ال�صائُل العايف. واأَْجداُه؛ اأي: اأعطاه اجَلْدوى. واأَْجدى اأي�صًا؛ اأي: اأ�صاب اجَلْدوى. 
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املََواِهُب)1) ِمْنَك  الَغْيِث  ُعُموَم  ْت  وَعمَّ

َفْليَُكْن ِلنَْف�سَي  تـَـاأخــرٌ  ُحــمَّ  واإْن  َحــاِجــُب)2)11-  املـُـْلــِك  َحــاِجــِب  ــْن  ِم ملُْتِلِفَها 

َلٍة َخ�سْ ــلِّ  ُك اإىل  �سبَّاقاً  زاَل  فما  وَراِكـــُب12-  َمــا�ــٍس  الأَْر�ـــسِ  يِف  بَها  ْرُ  يَ�سِ

ِه ــِعــزِّ ِب اأَلـُـــوُذ  ـــْوىًل  َم ِل  ــكَّ  ــَف انْ فــال  َعاِتُب13-  ْهــُر  والــدَّ اخَلْطَب  َعنِّي  َِف  َفيَ�رصْ

-2-

:
(3(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 217)
ــِه ــِب َعــْت ـــافـــَة  َمَ ــِه  ــي ــمِّ ــسَ اأُ� ل  ــــْن  َوَم ــِه1-  ــبِّ ــُح ِب ــاٌم  ــَه ــتَ ــسْ ــ� ُم ــي  ــِب ــْل َق اأنَّ  ــى  ــَل َع

وبَا]......[  ــاٌء  َح ا�ْسِمِه  وبَْع�ُس   -2(((].........[ ـــا  ـــَواه َط ُحــــــُروٌف 

داً ـــــَردَّ ُم ــي  ــنِّ ِم اهلل  ــالُم  �ــسَ ــِه  ــْي ــَل َع ــِه3-  ــِب ــْل ــَق ـــِه ِب ـــْي ـــــاَد ِف ـــــبٍّ َج ـــالَم ُمِ ـــسَ �

-3-

:
(5(

]الب�صيط[يف جذوة املقتب�ص )2: 415)

)1) املَْوِهبُة: الِهبُة، وجمُعها مواهُب.

ر.  ؛ اأي: ُقدِّ )2) ُحمَّ ال�صيء واأِحمَّ

التخريج )1):   

)1-13) احلّلة ال�صرياء 218/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 104. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 393.  

َبْت الأبيات اإىل اأبي ركوة )الوليد بن ه�صام)، والثابت اأن عبد اهلل بن عبد العزيز  )1، 2، 4 -6) نفح الطيب 399/3. وُن�صِ  

قالها �صنة 385هـ، حني اأم�صك به املن�صور وحب�صه. فيما قال اأبو ركوة الأبيات �صنة 399هـ. وعلى هذا يكون 

قول اأبي ركوة متّثاًل اأو انتحاًل. 

)3) قال ابن الأبَّار: »واأن�صد له ابن اأبي الفيا�ص يف تاريخه: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 217/1.

)4) بيا�ص يف الأ�صل. 

التخريج )2):   

)1-3) احلّلة ال�صرياء 217/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 107. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 395.   

ليطلي، قال: اأن�صدين لنف�صه: الأبيات«. )5) قال احلميدي: »اأن�صدين عنه اأبو عبد اهلل بن املُعلم الطُّ
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الَقَمُر  اأيُّــَهــا  َحّظاً  ِمْنَك  لَنَا  اْجــَعــْل  ــُر)1)1-  ــَظ ــنَّ ـــْن َوْجـــِهـــَك ال ــنــا ِم ــا َحــظُّ فــاإِنَّ

َقــَمــٌر  َذا  اإِنَّ  ــوا  ــال ــَق َف ــٌس  ــا� نَ راآَك   -2(2(

َخـــَ�ُ ِفْيهَما  فِعْنِدي  ــوا  ُكــفُّ َفــُقــْلــُت: 

بَْهَجتُُه ْهِر  ال�سَّ ِف  ِن�سْ لَْيَلُة  الــبـَـْدُر  ــُر)3)3-  ــَم ــــَرُه َق ـــَذا َدْه ــبـَـاِح وَه َحــتَّــى الــ�ــسَّ

َغُربَْت ول  �َسْم�ٌس  َطَلَعْت  ما  واهلِل  تـَـْعــتـَـِذُر)-  ْم�ُس  ال�سَّ اإلــيــَك  وَجــــاَءْت  اإلَّ 

-4-

]الب�صيط[يف احلّلة ال�صرياء )1: 217):
ح�َسنَا الَهَوى  يف  َقْتِلي  َظنَّ  ـِماً  َظال يَا  َح�ُسنَا1-  َقْد  فيَك  َفَظنِّي  �ِسْئَت  َكْيَف  ُكْن 

ــلَّ يـَـْنــ�ــرُصُُه  ــَك َحــتَّــى َظ ــُت ُحــبَّ ــويْ ـــِه َعــَلــنَــا2- َط ِّي ِب ــــٌع َجــــَرى َفــَغــدا �ــــرصِ َدْم

َم�ْسَكنُُه  الَقْلِب  يف  �َساكٍن  ِمْن  اأَْفِديَك  ــا3-  ــنَ َوَط ـــُه  لَ ــي  نَــْفــ�ــسِ ــــَزْل  تَ مَلْ  وَغـــائـــٍب 

�َسهراً  بْتَها  َعذَّ ــْد  َق ــْنِ  ــَع ال َة  ـــرَّ ُق يــا  �َسَجنَا)-  ْعتَها  َقطَّ ـــْد  َق الــنَّــْفــ�ــِس  وُمــنــيــَة 

َق�ْصَوتِ�ِه َف��ْرَط  يَ�ْصُكو  َقلِبَك  بَ��اُل  َما  ــا))))-  ــَزنَ واحَل البَثَّ  َعَلْيَك  يَُقا�ِسي  َقلٌب 

�َساِليَُه ــُت  لـَـ�ــسْ نِّ  ــــاإِ َف ــــَواَك  َه ـــا  اأَمَّ ــِه، َفــــَذاَك اأَنـَـــا))))-  ــْي ـــْن مَيُـــْت َكــمــداً ِف وَم

 . : الن�صيُب واجَلدُّ )1) يف املغرب: »هل منك حظٌّ لنا يا اأيها القمر«. واحَلظُّ

)2) يف نفح الطيب واملغرب: »فعندي منهما«. 

باح وهذا كله قمر«. ويف بغية امللتم�ص : »اإىل  )3) يف املغرب ونفح الطيب: »البدر لي�ص بغري الن�صف بهجته حتى ال�صَّ

باح«.  ال�صَّ

التخريج )3):   

)1-4)  جذوة املقتب�ص 415/2. وبغية امللتم�ص 450/2. واحلّلة ال�صرياء 217/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 105. و�صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص 395. 

)1-3) نفح الطيب 307/4. واملغرب 11/2.   

: احلاُل واحُلْزُن. )4) الَبثُّ

لوان: الن�صيان. والكمد: احلزن.  )5) ال�صُّ

التخريج )4):   

)1-6) احلّلة ال�صرياء 217/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 105. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 396.   
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-5-

:
(1(

]الكامل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 218)
ْبتُُهْم َح�سِ َظاِعِنْنَ  ــْن  ِم لَُهْم  �ُسْقيا  ـــوؤاً َمــْكــنُــونَــا)2)1-  ـــوؤْلُ ــَط الـــَهـــَوادِج لُ ــسْ َو�

ــوا  ُع َودَّ يََّة  َع�سِ ُفُهْم  اأُنْ�سِ ُكْنُت  لَو  ِحينَا2-  ـــِة  ـــبَّ ِح
الأَ نَـــوى  ــد  ــْع بَ ــُت  ِعــ�ــسْ ــا  َم

النََّقا  ُكــْثــبـَـان  ـــْوَق  َف بَـــاٍن  ــاُن  ــ�ــسَ اأَْغ ــا)3)3-  ــنَ ــْي ــِع ــنَّ ال ــُه ــتَ ــْل ــــاإذا حَلَــْظــنَــَك ِخ ف

َمــَداِمــعــاً ِببَْيِنِهنَّ  ــاُن  َم ــزَّ ال ـــَرى  اأْج ــا))))-  ــَوى يَــْجــِريــنَ ــَه ــِل ال ــْب ــا ُكـــنَّ ِمـــْن َق َم

-6-

:
(5(

]املتقارب[يف احلّلة ال�صرياء )1: 219)
ـــى  ـــْرَتَ ُ امل احَلــــاِجــــُب  اأَيُّــــَهــــا  األ  ــوُن1-  ــُك يَ ـــْن  َم اأَْو  ــــاَن  َك ـــْن  َم واأَْكـــــــَرُم 

ٍِخ  ــ�ــرصْ ــتَ ــسْ ــ� ُم ــــــَوَة  َدْع َدَعــــوتـُـــَك  ـــِه واثْــَخــنَــْتــُه املَـــنُـــوُن)))2-  اأََحــــاَطــــْت ب

ـــِذي  الَّ َذا  ــْن  ــَم َف تُــِغــْثــِنــي  مَلْ  ــــاإِْن  َف ــُن؟3-  ــِك ــتَ ــسْ ــ� ُ ــــُف امل ــــاِئ يَـــُلـــوُذ بـــِه اخَل

والنَُّهى والــُعــَلــى  الــتُّــَقــى  َجــَمــْعــَت  ــوُن))))-  ـــسٌ َمــ�ــسُ ـــْر� ـــَمـــاٌل مــــَذاٌل وِع َف

)1) قال ابن الأّبار: »واأن�صد له ابن فرج يف احلدائق: الأبيات« احلّلة ال�صرياء 218/1.

)2) َظَعَن، اأي �صار، والَظعيَنُة: املراأة ما دامت يف الهودج، فاإذا مل تكن فيه فلي�صت بَظعيَنٍة. وَكّن ال�صيء: �صرته و�صانه، فهو 

مكنون. 

ني: �صفة غالبة على بقر الوح�ص. )3) النَّقا: الكثيُب من الرمل. والِعِ

)4) البني: الفرقة. 

التخريج )5):   

)1-4)  احلّلة ال�صرياء 218/1. ونّبه املحقق اإىل اأن نا�سخ املخطوط قد خّلط بالأوراق اأثناء الن�سخ، فاأعاد املحقق ترتيبها،   

ورجح ن�صبة الأبيات اإىل احلجر، انظر حا�صيته يف ال�صفحة ذاتها215/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 106. و�صعر بني 

اأمية يف الأندل�ص 397. 

ر عبد امللك اإىل اأبيه املن�صور: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 219/1. )5) قال ابن الأّبار: »وله اأي�صًا ي�صت�صفع باملظفَّ

ل ال�صاعر همزة القطع يف كلمة )اأثخنته) اإىل همزة و�صل لل�رضورة ال�صعرية. )6) حوَّ

)7) النَُّهى: الَعْقل. واملُذاُل: املُهاُن واملبتذل.
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َحـــاِئـــٍن ــــْن  َع ـــاَء  ـــمَّ َغ ـــُج  ـــِري ـــْف وتَ ـــُن)1))-  ف ـــدَّ ــــَو ال ــــيُّ وْه ـــوُد ِبــــَك احَل ـــُع يَ

ــُه لَ ـــاٍر  ـــثَ ِع ِمـــْن  لـَــعـــاً!  ِل:  َفـــُقـــْل  ــُن)2))-  ــب ــتَ ــسْ ــ� ُم ــــَك واملَـــــوُت ل  ــــاِدي اأُنَ

اَلِليُل نْـــَت  َفـــاأَ ــي  ــِب َذنْ َجـــلَّ  واإِْن  ـــُن؟)3))-  ـــِري ــيــَمــْن َعــَلــْيــَهــا َق ـــَك ِف ـــْل لَ وَه

-7-

:
(4(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )217)
اِبحي ُم�سَ ِمْنَك  الَعْفَو  اأَنَّ  ِخْلُت  اإذا  ــْه)))1-  ــيَ َحــاِل لُح  وتَ�سْ َمْغبُوطاً  ــِبــُح  َفــاأُ�ــسْ

اْمــِرٍئ يف  اهللَ  يَتَّقي  ل  امـــراأً  ـــاَح  اأَت ـــًة ِهــــَي نَــابــيــْه)))2-  ـــالَ ــا َق ـــَق فــيــنَ ـــَل ـــاأَْط َف

ٍة  ِبَكَّ احَلــيـَـاَة  اِجي  َكالرَّ بَْحُت  َفاأَ�سْ ــْه)))3-  ــي ــان ــَم ثَ ــــُح  ِريْ ــــُه  ــــاأَتْ اأَنْ َدنَـــا  َمــا  اإذا 

)1) الَغماء: الكرب. وحاَن الرجُل: َهَلك، واأَحانه اهلل. ويف املثل: اأََتْتَك بحائٍن ِرْجاله. الل�صان )حني).

)2) َلعًا: كلمة ُيدَعى بها للعاثر معناها الرتفاع. 

: َعُظم. والَقريُن: امل�صاِحُب.  )3) َجلَّ

التخريج )6):   

)1-7) احلّلة ال�صرياء 219/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 106. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 398.   

)4) وردت يف باب اخلوف واملهابة.

)5) الِغبطة: ح�صُن احلاِل. 

ة. )6) نّبه املحقق اإىل اأنه يف اإحدى الن�صخ: »عليه نابيه«، ويف اأخرى: »منه نابيه«. والقالة: كالم يف ال�رض خا�صّ

)7) اإ�صـــارة اإلـــى وفــد عــاد الذيـــن ذهبـــوا اإلـــى مكـــة ي�صت�صـــقون، ثـــم اإن الريــح اأ�صابت قومهم؛ يف قوله تعاىل: 

}. �صورة احلاقة 7.  }

التخريج )7):   

)1-3) كتاب الت�صبيهات217. وبنو اأمية يف الأندل�ص 107. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 399.   
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2)ـ الوليد بن ه�سام )اأبو ركوة)

)... - )39هـ)

. وذهب املّقري 
(1(

هو الوليد بن ه�صام، وهو من ذريّة ه�صام بن عبد امللك بن مروان

، واختلف اآخرون يف ن�صبه بني �صاكٍّ اأو 
(2(

اخل اإىل اأّنه من ولد املغرية بن عبد الّرحمن الدَّ

 .
(3(

واهم

 ميّممًا �صطر بالد املغرب، 
(4(

 رحل الوليد عن الأندل�ص هربًا من بط�ص احلاجب املن�صور

ومّتخذاً طريقة الفقر والتجرد، حاماًل ركوة معه على عادة ال�صوفية، فُعِرف بها. وو�صل اإىل 

عى اأنَّ َم�ْصلمة  برقة، فاأخذ يعلم ال�صبيان، وينافح لتغيري املنكر، حتَّى خدع الرببر بقوله. وادَّ

َ بخالفته مبا كان عنده من علم احلدثان، فن�صب اإليه اأرجوزة منها:  ابن عبد امللك ب�رضَّ

ــة ــرق ب يف  َقــــائــــم  ــــاٍم  ِهــــ�ــــسَ ـــــــُن  ـــهواب ـــقَّ ـــد �ــســمــ�ــس َح ـــب بــــه يــــنــــال ع

ـــُه ـــام ـــي ق ــــا  ــــره ــــرب ب يف  ـــــون  ـــــك يَ
ـــــُه))) ـــــرام ــا اإك ــه ـــرب ل ـــع وُقــــــــّرُة ال

فتبعه خلق كثري، وكان خروجه يف نواحي برقة، ثّم حا�رض برقة حّتى فتحها، وُخطب 

القاهرة فهزم جي�ص احلاكم  اإىل م�رض يريد  ، وزحف 
(6(

له فيها باخلالفة وذلك �صنة 397هـ

 .
(7(

العبيدي، وملا و�صل م�صارف القاهرة ُهِزم اأبو ركوة وُقب�ص عليه

اليوم  يف  ُقتل  ثّم  مذلٍَّة،  ب�صورٍة  اأحيائها  يف  به  وِطيَف  القاهرة،  اإىل  اأ�صرياً  يق  و�صِ  

 .
(8(

التايل

)1) الكامل 7: 550، والنجوم الّزاهرة 216/4، والبداية والنهاية 366/11.

)2) نفح الطيب 398/3، وبقية ن�صبه اإىل املغرية اأو اإىل ه�صام بن عبد امللك ظلت جمهولة. 

)3) اتعاظ احلنفا 304، وفيه قيل: »وادعي اأّنه من بني اأمية«، ويف وفيات الأعيان 296/5، قيل: »اأبو ركوة الوليد بن ه�صام 

العثماين الأندل�صي« ويف هذا وهم اإذ ن�صبه اإىل الفرع العثماين دون املرواين.

)4) الكامل 7: 550، وفيه تتبع املن�صور بني مروان وطلب من �صلح للملك، فقتل البع�ص، وهرب البع�ص الآخر.

)5) نفح الطيب 398/3.

)6) نفح الطيب 398/3. ويف وفيات الأعيان 296/5، كان خروجه �صنة 395هـ، و�صنة 396هـ يف اتعاظ احلنفا: 304.

)7) اتعاظ احلنفا 304، ونفح الطيب 398/3، النجوم الّزاهرة 216/4، البداية والنهاية 366/11.

)8) اتعاظ احلنفا 304، ونفح الطيب 398/3، النجوم الّزاهرة 216/4.
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 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره �صتة اأبيات يف اأربع قطع، بني فخر وحكمة، وله قطعة متّثل فيها 

اأبياتًا لل�صاعر عبد اهلل بن عبد العزيز املعروف باحلجر.

-1-

:
(1(

]الكامل[يف نفح الطيب )3: 399)
يَــْنــَزُح ـــٍر  اأَْم ــلُّ  ُك ــُرُب  ــْق يَ يِف  بال�سَّ يـُـْفــلــُح1-  َّــــْن  مِم ُكــْنــَت  ْن  اإِ بـــِه  ــْب  ــُل ــاْط َف

-2-

]الطويل[يف نفح الطيب )3: 399):
نَْفُعُه فيِه  مِلـَـا  يَ�ْسَعى  اأَْن  املَــْرِء  َعَلى  ــُر1-  ْه ــدَّ ال ــَدُه  ــاِع ــ�ــسَ يُ اأَْن  ــِه  ــْي َعــَل ــ�ــَس  ــْي ولَ

-3-

:
(2(

]الرجز[يف نفح الطيب )3: 398)
بَــْرَقــة يف  َقـــائـــٌم  ــاٍم  ِهــ�ــسَ ـــــُن  وابْ ـــه)3)1-  ـــقَّ ــسٍ َح ــ� ــْم ــسَ ـــُد � ـــْب ـــاُل َع ـــنَ ـــِه يَ ب

)1) قال املّقري: »ولأبي ركوة املذكور اأ�صعار كثرية. منها قوله: البيت« نفح الطيب 399/3. 

التخريج )1):   

)1) نفح الطيب 399/3. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 393. ومل يذكر البيت يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   

التخريج )2):   

)1) نفح الطيب 399/3. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 439. ومل يذكر البيت يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   

)2) قال املّقري: »خرج من الأندل�ص على طريقة الفقر والتجرد، وو�صل برقة بركوة ل ميلك �صواها، فُعِرَف باأبي ركوة، 

واأظهــر الزهــد والعبــادة، وا�صــتغل بتعليم ال�صبيان وتلقينهم القراآن وتغيري املنكر، حتَّى خدع الرببر بقوله وفعله، 

اأخذ علم  اإنه  يقال عن م�صلمة  امللك ب�رّض بخالفته مبا كان عنده من علم احلدثان، وكان  اأن م�صلمـة بن عبد  وزعـم 

احلدثان عن خالد بن يزيد بن معاوية، واأخرج لهم اأرجوزة اأ�صندها اإىل م�صلمة، ومنها و�صفه: البيتان«. نفح الطيب 

 .398/3

)3) برقة: مدينة كبرية قدمية بني الإ�صكندرية واإفريقية. الرو�ص املعطار 91.
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ــُه ــاُم ــي ِق بـَـــْربـَـــِرَهــــا  يِف  يـَـــُكــــوُن  ــــُه اإِْكــــــَراُمــــــُه)1)2-  ــــْرِب لَ ــــُع ُة ال وُقــــــرَّ

-4-

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )3: 399):
ــَدا ــِع ال ِديَـــــاِر  يف  اأُِجــْلــَهــا  مِلْ  اإْن  ــال1-  ــْه ــسَّ ــ� ــــــــسِ وال ــــــَر الأَْر� ــــــالأُ َوْع مَتْ

ٍد َقا�سِ ِمـــْن  ــَد  ــْم احَل ــِمــْعــُت  �ــسَ فــال  اأَْهــــــال2-  لَــــــُه  ُقـــــْلـــــُت  ول  يَـــــومـــــاً 

)1) بنو قّرة: قوم من العرب �صكنوا ناحية برقة. 

التخريج )3):   

الأرجوزة  و�صنعه  ركوة،  اأبي  تدلي�ص  البنّي  من  لكن  م�صلمة،  اإىل  ركوة  اأبو  ن�صبها  وقد   .398/3 الطيب  )1-2)  نفح   

لي�صتجلب الأن�صار بهذه الق�صة املختلقة. ومّما يع�صد بطالن ادعائه بوجود اأرجوزة مل�صلمة؛ اأيّن مل اأقف على 

ذكر لها يف جميع امل�صادر. ومل يذكر البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

التخريج )4):   

)1-2) نفح الطيب 399/3. وبنو اأمية يف الأندل�ص 111. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 439.   
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د بن الَعا�سي )البَِلْينَة) 3)ـ �َسعيد بُْن ُممَّ

)...-00)هـ)

 هو �صعيد بن حممد بن العا�صي بن عمرو بن �صعيد بن العّبا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك 

 بن مروان بن احلكم، ويكنى اأبا مروان. 
(1(

ابن عمر

. فذكر 
(2(

وقد اختلفت امل�صادر يف ا�صمه كثرياً، غري اأّنها اأجمعت على لقبه وهو »الَبلْيَنة«

، ثّم اأ�صاف له ا�صمًا اآخر 
(3(

احلميدي اأنَّ ا�صمه هو: »�صعيد بن عثمان بن مروان القر�صي«

 يف ن�صبه، فقيل: 
ّ
»وابن عمرون اأي�صًا«. بيد اأّن احلرية تزداد حني قال: »وقد اختلف علي

�صعيد بن حممد، وقيل: ابن مروان، وقيل غري ذلك«، ويف نهاية الأمر ذهب احُلميدي اإىل 

ترجيح ما بداأ به. يف حني اإّن ابن حزم- القريب من زمن ال�صاعر، اإن مل يكن معا�رضاً له- 

، وما يدفع اإىل ترجيح راأي ابن 
(4(

�رضَّح باأنَّ »ال�صاعر البِلْيَنة �صعيد بن حممد بن العا�صي...«

حزم هو دورانه يف اأكرث امل�صادر بني �صعيد بن حممد، و�صعيد بن العا�صي، وقليل منها �صعيد 

 ،
(5(

العامرية الّدولة  �صعراء  من  �صاعراً  كونه  على  اأخباره  امل�صادر يف  تزد  ومل  بن عمرون. 

 .
(6(

وحّدد ال�صفدي وفاته �صنة 400هـ

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ثمانية وثمانون بيتًا، وهي يف اإحدى وع�رضين قطعة، يف اأغرا�ص 

�صتَّى اأكرثها يف الو�صف.

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)2) البلينة: حوت كبري يعرف بدابة البحر، والكلمة اإ�صبانّية. واختلف يف �صبطها اأي�صًا، ف�صبطها يف املغرب )الُبلَّيُنة) ويف 

اجلمهرة )الَبِلْيَنة)، ويف اجلذوة )البلينة). 

)3) جذوة املقتب�ص 360/1، وتبعه ال�صبي يف بغية امللتم�ص 396/2، وال�صفدي يف الوايف بالوفيات 242/15.

)4) جمهرة اأن�صاب العرب 108.

)5) جذوة املقتب�ص 360/1، وبغية امللتم�ص 396/2 وانظر الإحاطة 107/2.

)6) الوايف بالوفيات 242/15. 
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-1-

:
(1(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )255)
َراأَْت اإذا  ُم�ْستَْنِفَراٌت  املََها  َفِبْي�ُس  ـــَواُدُه1-  ـــسَ ـــــَذاٍر َقــــْد تَـــــَوىلَّ � ــسَ ِع ــا� ــيَ بَ

عاً  ُمَودِّ ْيفاً  �سَ ــاَن  َك ابي  التَّ�سَ ــاأَنَّ  ك َزاُدُه)2)2-  احُل�ْسَن  و  اأْ�ِس  الرَّ �َسَواَد  وَكــاَن 

-2-

:
(3(

]الطويل[ يف كتاب الت�صبيهات )207)
وَمْغِرباً  �رَصْقاً  ْم�ِس  ال�سَّ �ُسعاَع  تَ�ُسدُّ  ُمُدوُدَها)))1-  ُهوِب  ال�سُّ يف  ْت  ا�ْستَمدَّ َما  اإذا 

َهْت ُوجِّ َحْيُث  ِعْقبَانُها  ُظلَِّلْت  وَقْد  ــا2-  ــوُدَه ــنُ ــَمــاِء ُج ـــْرٍ يف الــ�ــسَّ ــاِن َط ــِعــقــبَ ِب

ـــسِ كــاأنَّــَهــا وؤو� ـــرُّ ال ــُهــُم فـــوَق  تُــِظــلُّ ُرُعــوُدَهــا3-  بُوِل  الطُّ ــواُت  ــسْ واأَ� �َسَحاٌب 

ُفْرَجًة اَلوِّ  يف  ْم�ِس  ال�سَّ ِلَعْنِ  َفتُْعِطي  ــْنِ لـَـْيــ�ــَس تَــِزيــُدَهــا)-  ــَع ــاِب ال ــَق ــِل ِن َكــِمــْث

-3-

:
(5(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )32)

)1) وردت يف باب ال�صيب والهرم. 

)2) نّبه املحقق اأّنه يف اإحدى الن�صخ: »كان �صيفًا«. 

التخريج )1):   

َب البيتان اإىل �صعيد بن العا�صي. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 470. ومل يذكر البيتان  )1-2)  كتاب الت�صبيهات 255. وُن�صِ  

يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).

)3) وردت يف باب احلرب وو�صف الّطعان.

ْهُب: الفالُة.  )4) ال�صَّ

التخريج )2):   

َبْت الأبيات اإىل �صعيد بن حممد بن العا�صي القر�صي. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص  )1-4)  كتاب الت�صبيهات 207. وُن�صِ  

471. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)5) وردت يف باب ال�صماء والنجوم والقمرين. 
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ــُه ــاأنَّ َك الـــُغـــَراِب  لَـــْوِن  ــيــُل يف  والــلَّ ـــــْن َقـــــــاِر)1)1-  ٌع بَــــــــَدارٍع ِم ـــــَدرِّ ـــــتَ ُم

َهــَوْت  ــْد  َوَق اِب  اخِل�سَ َذاُت  ا  وَكاأنَّ اِر)2)2-  ــــوَّّ ــــنُّ ـــَن ال ـــَدْت ِم ـــسِ ــٌة ُر� ــن َرامــ�ــس

ـــا  َوراَءَه العبُوُر  ْعرى  ال�سِّ ــا  وكــاأنَّ ــاِر)3)3-  ــنَ ي ــدِّ ــال ــَو ك ــْه ـــرَج َف ـــَدْح ــــٌب تَ َذَه

ــْت ــِرَغ اأُْف ــْد  َق َها  اأَ�ْسَخا�سُ ــا  َ ــاأنَّ وك ِر))))-  بُـــــــالَّ ــى  ــل ع ـــاً  ـــوت ـــاق يَ املـَــــــاِء  يف 

-4-

:
(5(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )258)
َراأَْفــــًة ُتَا�سيِه  ـــاٍك  بَ ل  ـــوُت  َم ــا  وي ـــاِزُع1-  َج ــَك  ــالِل ــِت اْح ــَد  ــْن ِع ــٌف  ــائ َخ ول 

يـَـٍد  ــال  ِب وتَ�ْسُطو  ـــٍل  ِرْج ــال  ِب ـــِدبُّ  تَ ــُع)))2-  ــا�ــسِ و�ــسَ َداٍن  ــَك  ــْن ِم ــاٍج  ــنَ ِب ولي�َس 

َمْن ُكــلَّ  ــْدِرُك  يُ اللَّيِل  َكِمْثِل  َفــاأَنـْـَت  ��ُع3-  َوا���صِ ُدونَ���َك  الأَْر����سِ  وِب�َصاُط  نَ���اأَى 

َع؛ اأي: لب�ص الِدْرَع. والقار: القطران. )1) َتَدرَّ

)2) رام�صنة: ورقة اآ�ص لها راأ�صان.

ها عز وجل بقوله: { ْعرى: الكوكـــب الــذي يطُلـــع بعد اجَلْوزاء، وكان يعبد يف اجلاهلية. وخ�صّ )3) ال�صِّ

} النجم 49. 

)4) البالر: البللور، ومل يثبته �صاحب الل�صان. ولعّل ال�صاعر انقاد للقافية فحّور لفظها. 

التخريج )3):   

َبْت الأبيات اإىل �صعيد بن عمرون. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 464. ومل ترد الأبيات  )1-4)  كتاب الت�صبيهات 32. وُن�صِ  

يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).

)5) وردت يف باب ذم الّدنيا وذكر املوت.

)6) نّبه املحقق اإىل اأنه يف اإحدى الن�صخ: »وا�صع«. 

التخريج )4):   

َبت الأبيات اإىل �صعيد بن حممد بن العا�صي. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 471.  )1-3) كتاب الت�صبيهات 258. وُن�صِ  

ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).  
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-5-

:
(1(

]املن�رضح[يف كتاب الت�صبيهات )152)
ــــدٌة  اأَنْــــِت َواِح ــِر  ــْج ــَه ــلــَة ال ــْي لَ يَــا  ـــا1-  ـــَف اأَلْ ل  ِفــيــِك  ْهـــُر  الـــدَّ َجـــَمـــَع  اأَْم 

ـــــــَرًة  َداِئ ـــــاَد  َع الـــلَّـــيـــُل  ــــا  َ ــــاأنَّ َك ـــا2-  ـــْرَف ـــــُه َط ــــــَرى ُمـــْقـــَلـــِتـــي لَ ـــا تَ ـــَم َف

-6-

:
(2(

]الكامل[يف جذوة املقتب�ص )1: 360)
بْـــَرِق بـــالأَ َوَمـــْنـــزًل  ــَي)3)1- َذَكـــَر الــَعــِقــيــَق  ــِق لَ ــا  وَم الــُفــوؤَاُد  يَْلَقى  مــا  َفــَكــَفــاُه 

ــْن  ِم تْـــــُه  َردَّ ــابَــٌة  ــبَ �ــسَ ـــِه  ـــْي اإِلَ ْت  ُردَّ بَ��اِل املُ���ْح���َرِق)))2-  َف����ْرِط ال��تَّ��َوقُّ��ِد ك��ال��ذُّ

(5(
وفيها:

ِلَفْقِدِه ــوُن  ــُف اُل ــى  ــاأْبَ تَ ِبَــْن  ل  ــْن  َم نَــْلــتَــِقــي)))3-  اأو  تـَـْلــتَــِقــي  لَّ  اأَ ْهــِر  الــدَّ يف 

َجِرمْيًَة-   اْجــرَتَْمــُت  -وَمــا  ــُروُم  يَ ِرميٌ  ــا بــِقــي))))-  َقــْتــِلــي ِلــيُــْتــِلــَف ِمـــْن بَــَقــاِئــي َم

)1) وردت يف باب طول الليل وال�صهر ومراعاة النجوم. 

التخريج )5):   

َب البيتان اإىل �صعيد بن العا�صي. وبنو اأمية يف الأندل�ص 108. و�صعر بني اأمية يف  )1-2)  كتاب الت�صبيهات 152. وُن�صِ  

الأندل�ص 472.

)2) قال احلميدي: »وله من كلمة اأولها: الأبيات وهي طويلة، وفيها ن�سيب رقيق، ومدح مفرط احُل�ْسِن يف املن�سور اأبي 

عامر حممد بن اأبي عامر، فاأخربين اأبو حممد علي بن اأحمد: اأن املن�صور اأبا عامر حممد بن اأبي عامر تذّكر هذه الق�صيدة 

القافية ل�صعيد يوم ال�صبت لثنتي ع�رضة ليلة خلت من �صهر رم�صان �صنة اإحدى وثمانني وثالثمئة، اأو ذكرت بني يديه، 

وقد كان مدحه بها قدميًا، فاأعجبته واأتبعها بع�ص من كان يف املجل�ص ذكراً جمياًل وا�صتح�صانًا، واأن�صدوا حما�صنها، فاأمر 

له بثالثمئة ديناراً«. جذوة املقتب�ص 360/1. 

مو�صع  وهو  برمل،  خملوطًا  اجلبل  والأَبرُق:  ذاته.  بال�صم  ُعِرَفت  اأخرى  اأماكن  وثمة  املدينة.  قرب  مو�صع  العقيق:   (3(

اأي�صًا. 

بالُة: الَفِتيلة التي ُت�رْضَج، واجلمع ُذبال. بال«. والذُّ )4) يف بغية امللتم�ص : »كالذِّ

)5) اإ�صافة من اجلذوة.

)6) يف بغية امللتم�ص : »األ نلتقي«.

)7) يف اجلذوة: »َيُروٌم«. وما اأثبته من بغية امللتم�ص واملغرب. ويف املغرب: »وما اختربت جرمية«. وُرْمُت ال�صيء  =
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ــِه ــاِت ــَظ حَلَ ـــْن  ِم ـــطُّ  َق ــي  ــِب ــْل َق ــَق  ــْل يَ مل  ِق)-  ـــوَّ ـــَف ُم لــلــُحــتُــوِف  ــْهــٍم  ِبــ�ــسَ اإلَّ 

ـِِه ُجُفون ــيِّ  ِقــ�ــسِ َعــْن  َرَمــــاِن  واإذا  اأَتَّـــِقـــي)-  ــــِب  اَلــــَواِن اأَيِّ  ِمـــْن  اأَْدِر  مل 

-7-

:
(1(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )113)
ــهــا  اأَنَّ اإلَّ  ــسِ  و� ــرَّ ــال َك ـَقــْت  ِـّ ُن َقــد  ِق)2)1-  للُم�ْستَْن�سِ املِ�ْسِك  َكطيِب  طابَْت 

ُمــتَــاأَمِّــٌل ــنَــهــا  ُحــ�ــسْ ـــَل  تَـــاأَمَّ ــــاإذا  ف ـــَرِق)3)2-  ـــْه ـــًة يف ُم ـــَل َرو�ـــسَ ـــاأمَّ تَ َفــِطــٌن 

ُخــُمــولـَـَهــا  اإِلـــْيـــَك  ــُكــو  تـَـ�ــسْ لكنَّها  املُْغدِق3-  َحاِب  ال�سَّ اإىل  يا�ِس  الرِّ �َسْكَوى 

-8-

:
(4(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )120)
ــًة ُحــلَّ الــَكــَواِكــَب  ــ�ــَس  لَــِب ـــا  ــــْوَق املَــْفــرِق1- وَكـــاأنَّ ــِن َف ــسْ ــ� واأَقـــــلَّ تَــــاَج احُل

ــوبــٌة ــْكــتُ َم ِبــَعــْنــَ�ٍ  ــه  ــْي ــسَ ــاِر� َع يف  ــــِق)))2-  مُتـْـــ�ــــسَ مَل  ــــا  ــــَه اأنَّ اإلَّ  ــــــاِن  لم

=   اأروُمُه َرْومًا، اإذا طلبَته. 

التخريج )6):   

اإىل   (8  ،7( القطعتان  وقد جمع   .108 الأندل�ص  اأمية يف  وبنو   .397/2 امللتم�ص  وبغية   .360/1 املقتب�ص  )1- 6)  جذوة   

القطعة الثالثة من املتنازع يف �صعره. والأبيات ال�صتة يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 466. 

َبت الأبيات يف هذه امل�صادر اإىل �صعيد بن عثمان بن مروان.  )3، 4، 6) املغرب 193/1. وُن�صِ  

)1) وردت يف باب ال�صعر.

)2) مُنَِّقْت: ُزينت.

)3) املُْهَرُق: ال�صحيفة البي�صاء يكتب فيها، وهو لفظ فار�صي ُمعرب. 

التخريج )7):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات 113. ون�صبت الأبيات اإىل �صعيد بن العا�صي. وبنو اأمية يف الأندل�ص 108. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 473.

)4) وردت يف باب احل�صن.

يه. والالمان: ال�صعر املتديل على ال�صدغني. وامل�صق: امل�صط، وكذلك هو جذب ال�صيء  فحتا َخدَّ تا الإن�صان: �صَ )5) عاِر�صَ

ليمتد ويطول.
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َعَلْت ــْد  َق َعــِبــْرٍ  ــْن  ِم ِبـــَراٍء  َلْت  ُو�سِ نَـــِقـــي)1)3-  ُدرٌّ  ـــُه  ـــتَ َتْ َعــِقــْيــٍق  ــْي  ــتَ ــَف ــسَ �

ــِه ــِن ــْي ــِب َج َفـــــْوَق  اأَْعــــــالُه  َـــا  ِق)2))- وكـــاأَنَّ ِ ـــ�ـــرصْ ُم ــاٍح  ــبَ �ــسَ ــــاَف على  اأنَ ــٌل  ــْي لَ

-9-

:
(3(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )273)
َجِبْيِنَها  َفـــْوَق  للنَّْح�ِس  ًة  ُغـــرَّ يــا  اِق1-  َ الإِ�ـــرصْ يف  ْم�ِس  كال�سَّ َغـــَدْت  �ِسَمٌة 

َغَر�َسْتهَما ــْد  َق ــاِن  ــْرنَ َق َفــْوِقــَهــا  ــْن  ِم ــاِق)))2-  ــسَّ ــ� ــُع ــِة َخـــْلـــوُة ال ــه ــِريْ ــَك ــِد ال ــيَ ِب

ــُجــٌل ُجــْل َقــــْرٍن  ـــلِّ  ُك يف  ـــا  َ ـــاأنَّ وَك ـــــاِق)))3-  الآَف يِف  ُعــِرْفــِت  َم�سْيِت  ـــاإذا  ف

-10-

:
(6(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )273)
ــِه ِب ــُم  ــْي ــِه يَ َقـــَمـــٍر  ِمــــْن  ــــَك  ــــِديْ اأَْف ُقـــــُه)))1-  ِّ ـــي َفــــمــــْغــــِربـُـــُه يـُــــ�ـــــرصَ ـــِب ـــْل َق

)1) املق�صود بالراء هنا: ال�صعر الذي يعلو ال�صفة العليا. 

)2) اأناَف على ال�صيء، اأي اأ�رضف. 

التخريج )8):   

)1-4)  كتاب الت�صبيهات 120. ون�صبت الأبيات اإىل �صعيد بن العا�صي. وبنو اأمية يف الأندل�ص 109. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 473. 

)3) وردت يف باب الهجاء.

اأي  َقرناِن،  للمراأة  عر. ويقال:  ال�صَ اخُل�صلُة من  والَقْرُن:  الكرمية جلوة«.  امل�صادر: »بيد  اأحد  اأنه يف  املحقق على  نّبه   (4(

قرنيه.  على  ف�رضبوه  تعاىل  اهلل  اإىل  قومه  دعا  لأنَّه  ؛  الَقْرَننْيِ ذو  �صّمي  منه  ويقال:  الراأ�ص،  جانب  والَقْرُن:  �صفريتان 

ة يف احلرب.  والَكريَهُة: ال�صدَّ

)5) اجُلْلُجُل: اجلر�ص. 

التخريج )9):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات 273. وقد ن�صبت اإىل �صعيد بن العا�صي. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 472. ومل ترد الأبيات يف   

)بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)6) وردت يف باب �صواذ يقّل نظائرها.

)7) نّبه املحقق اإىل اأنه يف اإحدى الن�صخ: »ي�رضقه«.  
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ويُــْبــِعــُدن  ــــِه  ــــي اأُْدِن ـــبـَــْحـــُت  اأَ�ـــسْ ـــُه2-  ـــُق ـــسَ ـــ� ـــي واأَْع ـــِن ـــُل ـــِت ـــْق ــــّداً َوي ــــسَ �

ــَ�ٍ ــتَ ــْف ــُم َك َولَـــــٍه  ِمــــْن  ــــَدْوُت  ــــَغ َف ــــــُه3-  ــــــِرُق ــــُدهــــا وُتْ ــــاِر يَــــْعــــبُ ــــنَّ ــــال ب

-11-

:
(1(

]الكامل[يف الذخرية )3: 348)
َقــْتــالِك ــْن  ِم َغـــَدوُت  الَعِقْيِق  يـَــوَم  ـــاِك1-  ـــنَ ــَهــاِمــَهــا َعـــْي َّـــــا َرَمــــــْت ِبــ�ــسِ مَل

ثم خرج اإىل �صفة احلمامة فقال: 

ـــا َ ــَل واإنَّ ــِديْ ــَه ال ــِت  ــَك بَ ــًة  ــاَم ــَم اأَح اأََراِك)2)2-  ِن  ُغ�سْ ـــْوَق  َف َفــَغــنَّــْت  ــْت  ــِربَ َط

التخريج )10):   

ترد  ومل   .473 الأندل�ص  يف  اأمية  بني  و�صعر  العا�صي.  بن  �صعيد  اإىل  الأبيات  َبْت  وُن�صِ  .273 الت�صبيهات  )1-3)  كتاب   

الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)1) قال ابن ب�صام: »واأنا اأ�صوق احلكاية بن�ص ما حكاه الرمادي عن نف�صه، قال: بّكرت اإىل اأبي املطرِّف بن مثنى، فاألفيت 

قد بّكر قبلي يحيى بن هذيل، فقال يل: ما عندك؟ فقلت: لي�ص عندي كبري معنى، ولكن ما عندك اأنت؟ فاأخرج من 

كمه ق�صيدته التي يقول فيها يف �صفة احلمامة: 

فوقها يــنــ�ــســج  ــــّدجــــُن  وال ــــٍة  ــــِرنّ وُم ـــــاِك  ــــــــوء ب ـــــن طـــــل ون ـــــن م ـــــردي ب

ــــاِح واإنــــا ــــنَ ـــي اَل ــى ط ــل ـــْت ع ـــال اأراِك م ــيــب  ــ�ــس َق ــا  ــه ــت ــك اأري ــْت  ــل ــع َج

ــهــمــا ــت ــــد حــّل ـــن ق ـــــْت حلـــن ـــــرنَّ ــاك وت ــس ـــــــــِة � ـــٍة واأنَّ ـــَع ـــِم ـــسْ ـــ� بـــغـــنـــاء ُم

تلهفي ل��ف��رط  نف�صي  م��ن  ف��ف��ق��ْدُت  ـــاِة وقــلــت مـــن اأبــكــاك  ـــي  نــفــ�ــس احل

فكاأنه  هذا!  مثل  حتكم  حتى  وتاأدب  املكتب  اإىل  ان�رضف  يل:  قال  اأكملها  فلما  فيها،  حما�صنها  اأعّد  واأنا  فاأن�صدنيها،   

حركني، واتفق اأنه مل يخرج اإلينا اأبو املطرف ذلك اليوم، فبكرت من الغد اإليه واأن�صدته ق�صيدتي التي اأقول فيها يف 

و�صف احلمامة: 

ـــاكاأحــــمــــامــــًة فـــــوق الأراكـــــــــة تــنــثــنــي ـــك بـــحـــيـــاة مــــن اأبــــكــــاك مــــا اأب

الــهــوى ُحـــــَرِق  مــن  فبكيت  اأنــــا  ــــــت كـــذاكاأمــــا  ـــن اأهـــــوى اأاأن وفـــــراق م

قال: فلما �صمعها ابن هذيل قال: عار�صتني! قلت: ل واهلل اإل ناق�صتك، فقال اذهب فقد اأخرجتك من املكتب....!   

اأولها:  بالبّلينة، فقال من ق�صيدة  اأبو مروان املعروف  العرو�ص والقافية يف ذلك الأوان الأديب  اأي�صًا هذه  وعار�ص   

الأبيات«.

الذخرية 347/3.  

)2) يف الأ�صل: »الأراك«؛ وبه يختل الوزن.
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َقالِئٍد َذاُت  الــتَّــْفــِويْــِف  َمْع�ُسوَقُة  ـــالِك)1)3-  ـــسْ � ــا َعـــِن الأَ ــُرَه ــَواِه ــيَــْت َج َغــِن

بََكى �َسٍج  وُكلُّ  ٍن  ُغ�سْ َعَلى  نَاَحْت  ـــاِك)-  ـــبَ ــــال َدمــــــٍع َفــلــْيــ�ــسَ ِب يـَـــومــــاً ِب

�َسِجيًَّة ــِت  ــْن وُك ادقًة  �سَ ُكــْنــِت  لو  ــاِك)-  ــَك ـــدَّ بُ ــــادْت ُدمـــوُعـــِك ِحــــْنَ َج َج

-12-

:
(2(

]ال�رضيع[ يف نفح الطيب )5: 131)
اأَْن اآَن  ـــــا  اأََم ـــــولَي  َم َمــــــْولَي  ـــــاهلِل ِمــــْن َهـــْجـــِرَكـــا)3)1-  تُــِريــَحــنــي ِب

ِبـــِه ــــــى  واأَنَّ ِبــالــَهــْجــِر  ـــَف  ـــْي وَك ـــا)))2-  ـــِرَك ـــْح بَ يف  ـــُح  ـــبَ ـــسْ اأَ� اأََزْل  ومَلْ 

-13-

:
(5(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )32)
نَْرِج�ٍس ُة  َرْو�سَ احُل�ْسِن  يِف  َوَكاأنَّها  ـــاِم)))1-  ـــمَّ ـــنَّ ال ــــَن  ِم َرْو�ــــــسٍ  يِف  ـــرَتُّ  ـــْف تَ

َهــيَــاِكــٌل ــــُ�ُوِج  ال اأَْعــَلــى  ـــا  َ ـــاأَنَّ ـــاِبـــِح الإِْظـــــــــاَلِم)))2- وَك ـــٌة ِبَـــ�ـــسَ ـــوَف ـــُف َمْ

)1) الفوف: البيا�ص.

ًة لكالم بلغُه عنه، فدخل واملجل�ص  اأبي عامر مدَّ )2) قال املقري: »وقال �صعيد بن حممد املرواين وقد هجره املن�صور بن 

غا�صٌّ فاأن�صده البيتني، ف�صحك ابن اأبي عامر على ما كان يظهره من الوقار، وقام وعانقه، وعفا عنه وخلع عليه«. 

نفح الطيب 131/5.

)3) يف املغرب: »تريحني الأيام«.

)4) كان ال�صاعر يلقب بالبلينة، اأي احلوت، فرمبا �صحك املن�صور لذلك. 

التخريج )12):   

ن�صبهما  وقد  بالبلينة،  املعروف  مروان  بن  عثمان  بن  �صعيد  عثمان  اأبي  اإىل  البيتان  َب  وُن�صِ  .193/01 )1-2)  املغــرب   

ريُّ يف نفح الطيب 131/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 109. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص  ل�صعيد بن حممد املرواين املقَّ

 .467

)5) وردت يف باب النجوم.

اُم: نبٌت طيِّب الرائحة. )6) النَّمَّ

)7) الَهْيَكُل: ال�صخُم من كل �صيء. وامل�صابح: امل�صابيح. واملراد به اأعالم النجوم.
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يَــَواِقــٌت الــنُّــُجــوِم  ْغَرى  �سُ َــا  َوَكــاأَنَّ ــــاِم)1)3-  ــنَّ ُعـــبَـــاُب بَــْحــٍر َط ــه يَـــْجـــِري ِب

-14-

]الكامل[يف يتيمة الدهر )2: 63):
ْعتَُموا واأَ ِحْيِل  للرَّ الــَهــَواِدَج  َرَفُعوا  ــجــُم)2)1-  َفــَغــَدْت ِلــبـَـْيــِنــهــُم املـَــَدامـــُع تـَـ�ــسْ

تَُكنُُّهْم ــالِم  الــظَّ ـــــُة  واأَْرِوَق وا  َ ـــرصَ و� ــــِت َذلــــَك اأَنُـــــُم)3)2-  ـــْن َتْ ــم ِم ــه ــاأنَّ ــَك َف

َجى الدُّ َتَْت  ُهْم  ْرِ بَ�سِ وا�ْستَْكتَُموا  ِي�ْستَْكِتُموا3-  اأَْن  ــِك  املـِـ�ــسْ يُم  نَ�سِ ــى  ــاأَب َف

ــٌر ــاأَخِّ ــتَ ُم ـِنــي  اأنَـّ ــِب  ــاِئ ــَج ــَع ال ـــَن  ُم)- وِم ـــْم ُمــتَــَقــدِّ ـــَدُه ـــْن َعــْنــُهــْم وَقــْلــِبــي ِع

بَْعِدَها ــْن  ِم ل  يَْبَق  مَلْ  الــنَّــَوى  وهــَي  ــُم)-  ــــَواِء ِبـــنـَــْفـــِحـــِه اأَتَــنــ�ــسَّ ــــَه ـــــْرُ ال َغ

لََعلََّها ـــوُل  ُق اأَ ْت  َ اأَ�ـــرصْ بَا  ال�سَّ واإذا  ــوا)-  ــُم ــلِّ ــسَ ــ� ــيُ ـِتــي َف تَـــلـــَقـــاُهـــُم ِبــتَــِحــيَـّ

-15-

:
(4(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )168)
بَ�َساَطَها َقطْعُت  ُمْهِلَكٍة  َولَـــُربَّ  ـــــُم)))1-  ــَودُّ اَلــوانــِب اأَْدَه ــ�ــسْ ــُل ُم ــْي ــلَّ وال

)1) يواقت: من الياقوت وجمعه اليواقيت، و�رضفه ال�صاعر وغرّي وزنه لل�رضورة. وَطَما املاُء: اْرَتَفَع وَعال وَمالأَ النهر، فهو 

طاٍم. 

التخريج )13):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات )32). ون�صبت الأبيات اإىل �صعيد بن عمرون. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   

وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

)2) �َصَجَمِت العني الدمع: اأ�صالته. 

)3) الِرواُق: �صقٌف يف مقّدم البيت. 

التخريج )14):   

)1-6)  يتيمة الدهر 62/2 ون�صبت اإىل �صعيد بن حممد بن العا�ص املرواين. وبنو اأمية يف الأندل�ص 109. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 468. 

)4) وردت يف باب قطع املفاوز و�صفات الإبل وامل�صافرين.

)5) املَْهَلَكُة واملَْهِلَكُة: املفازُة. والَب�ساط: الأر�س املنب�سطة. والدهمة: ال�سواد.

Diwan-Bin-Marwan.indb   441 12/8/09   9:39 AM



442

َرْكبََها مَيْنَُع  اخَلــوُف  ِحي  يُ�سْ يَْهَماُء  يَتََكلَُّموا)1)2-  اأْو  ــَواَت  ــسْ الأَ� يُْعِلنُوا  اأَْن 

َجِنبَاِتَها يف  ـــَداُء  الأَ�ـــسْ ـــا  َوَكـــاأنَّ تـَـتَــَلــْعــثَــُم3-  ــَدْت  �ــسَ اإذا  ــالِم  الــظَّ َتْـــَت 

َجــَرْت اإذا  يـَـاُح  الــرِّ ِبَها  تََظلُّ  ــْرٌق  َخ ُم)2))-  ــاأَ وتَــ�ــسْ تَِكلُّ  انْــَخــَرَقــْت  َحْيثُما  ــْن  ِم

اأََمــاَمــَهــا يَــُعــنُّ  ـــا  ِبَ ـــوَذ  تَـــُل ــى  ــتَّ َح ـــــْراأَم)3))-  تُ ُطــيُــوٌر  لَذْت  ــا  ــَم َك ــْعــفــاً  �ــسَ

ــُه ــاتُ ــاَح ــسَ � ـَـــا  وكــــاأنَّ َجـــــاَوْزتُـــــُه  ُمـــْفـــَعـــُم))))-  ـــْحـــٌر  بَ ـــتَـــجِّ  املـُــْل ـــا  ـــَه اآِل يف 

انَْطَوْت َقِد  وؤُْو�ِس  الرُّ ُمقنََعَة  بالِعْي�ِس  ــــْرٍق ُهـــيَّـــُم))))-  ـــلِّ َخ ـــْن ُك َفـــوُفـــوُدَهـــا ِم

ـــٌة اأَِهـــلَّ ـــاِل  َح ـــرِّ ال ــــَت  َتْ ــا  ــَه فــكــاأنَّ ــُم)-  ــُه ــسْ واِحـــِل اأَ� ــــْوَق الـــرَّ ـُهــْم َف وكــاأنَـّ

-16-

:
(6(

]اخلفيف[يف بهجة املجال�ص )2: 120)
ْوَهــــاُم  الأَ ــــْدِرَك  تُ اأَْن  ُم�ْستَحيٌل   - نَــــــاُم1  ـــٍب تَــِغــْيــَب عــْنــُه الأَ ـــَم َغـــْي ِعـــْل

ِيٌّ  بَــ�ــرصَ ــُه  ــَم ــْل ِع ــاُز  ــتَ ــْح يَ َكــْيــَف  ُم2 -  ـــالَّ ـــَع ـــٌم َقــــْد َحـــــــاَزُه ال ـــْل ــــــَو ِع َوْه

ِبــَجــْهــٍل ــِه  ــي ِف ــوُل  ــُق يَ ـــْن  َّ مِم ــُت  لَــ�ــسْ ـــاُم)))3 -  ـــظَّ ـــنَّ ـــِديُّ وال ـــْن ـــِك ـــقـــوُل ال ـــا يَ َم

ُحْكماً  للنَّْجِم  اإِنَّ  َقـــاَل  ــن  َم ــلُّ  ُك  - ــاَلُم))) )  ــسَّ ــ� ال ــِه  ــْي ــَل َع فــاْعــلــَمــْن  ــْز  ــُج يَ ملْ 

)1) اليهماء: الفالة التي ل ُيهتدى فيها الطريُق.

)2) اخلرٌق: الف�صاء وا�صع ممتد.

)3) َعنَّ ال�صيُء َيِعنُّ وَيُعنُّ َعَننًا وُعُنونًا: َظَهَر اأَمامك. وَرِئَمِت الدابة ولَدها ِرْئمانًا: اإذا اأحبَّْتُه.

)4) حتدثت الأبيات ال�صابقة عن ال�صحراء، فالأوىل اأن تكون العبارة: جاوزتها وكاأنها �صاحات، ولكن رمبا ق�صد ال�صاعر 

اب. عودة ال�صمري اإىل )خرق). والآل: ال�رضَّ

)5) نّبه املحقق على اأن يف اإحدى الن�صخ: »فالعني.... بوفودها يف كل خرق بجم«. والعي�ص: الإبل. 

التخريج )15):   

ترد  ومل   .475 الأندل�ص  يف  اأمية  بني  و�صعر  العا�صي.  بن  �صعيد  اإىل  الأبيات  ون�صبت   .168 الت�صبيهات  )1-8)  كتاب   

الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)6) وردت �صمن باب يف املنجمني.

ام: هو اإبراهيم بن �صيار الب�رضي املعتزيل املعروف  )7) الكندي: هو يعقوب بن اإ�صحاق الكندي الفيل�صوف امل�صهور. والنَّظَّ

بالنّظام. 

)8) نّبه املحقق على اأنه يف اإحدى الن�صخ: »نظر الأولني«.
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ـــْ  ــي ــاِط ــسَ اأَ� فــيــِه  ــــــوَن  لُ الأوَّ ــر  ــطَّ �ــسَ ــوا) -  ــاُم ــَه َف ـــاَد  �ـــسَ الـــرَّ ــوا  ــُم ــَه ــْل يُ َومَلْ  َر 

وبــالأْر  ِهــْنــِد  نِد  بال�سِّ اأََراُدوا  اإِْذ   - ــــــَراُم)1))  يُ َمــــال  َرْوَم  ـــِج  ي ـــزِّ وال ــِد  ــن ك

َع�ْسَوا َخْبَط  ــا  ــوِرَه اأُُم يف  َخبَُطوا   - ْوَهــــــاُم)2))  الأَ ُكْنِهَها  يِف  ــلَّــْت  �ــسَ ـــْنَ  ِح

ــٍب ــِريْ ــِه ِمــْن َق ـــــاُم)3)) - والَّــــِذي َهــْيــنـَـُمــوا ب �ـــــسَ ــــــــــاُرُه الـــــِ�ْ ـــــاٌن اآثَ ـــــَذي َه

اأَْجــــَرا َراِريُّ  ــــــدَّ ال ــْبــَعــُة  الــ�ــسَّ ـَـــا  اإنَّ ـــــــــَراُم9 -  الأَْج ـــُل  ـــِق ـــْع تَ ل  ــــْن  ــــِك ولَ ٌم 

�ُسُخو�ٌس وْهــَي  بالَفْهِم  ُفوَها  َو�سَ اإْفــــَهــــاُم10-  ول  ــــٌم  ــــْه َف لَـــَديْـــهـــا  َمــــا 

الــَعــا يف  ـــُر  ـــوؤَثِّ تُ اأَنَّـــَهـــا  َوَحـــَكـــوا  ِنـــيَـــاُم 11-  َذا  ـــــْن  َع والـــــَعـــــامَلـُــــوَن  مَلِ 

نَْق�ٌس للَكواِكِب  لَْي�َس  ــوا  ــَذبُ َك ـــــــراُم12-  اإِبْ ول  ـــــــَوَرى  ال ـــِع  ـــْي ـــِم َج يِف 

فيَها الأَواِئـــــــُل  َقـــالَـــُه  ـــــِذي  والَّ ـــــاَلُم13-  ـــــسْ الإِ� يَـــُقـــولُـــُه  ــــا ل  َم َفــــْهــــَو 

بَــاِريْـــ ِبـــُقـــْدَرِة  ــرْت  ــخِّ ــسُ � ــــا  َ اإنَّ اُم))) )1-  َ ـــرصِ ـــ� انْ ــَهــا  ــْن ِم يَــِحــْنَ  اأَْن  اإىل  َهــا 

تَْعُدو لَْي�َس  ــبَــٍة  ُرتْ يف  ــِري  َتْ َفْهَي  ــاُم)1-  ــَظ ــنِّ ال ــا  ــَه فــي ــُل  ــْي ــِح ــتَ ــسْ ــ� يَ ول  ـــا  َه

الــَغــْر اإىل  فــيــِه  ــاُق  تُــ�ــسَ ـــوٍم  يَ ُكـــلَّ  ــواُم))))1-  ــسَّ ــ� ال ــاُق  ــ�ــسَ تُ كــَمــا  اعـــاً  َ ِب �ـــرصِ

َقا َكَما  ــراً  ْم اأَ ِكيواُن  ي  يَْق�سِ لَْي�َس  ــــْهــــراُم))))1-  بَ ول  ي  ـــرَتِ ُـــ�ـــسْ امل ول  لُــــوا 

ْم�ُس يف الُ�ُوج ول البَْد ـــــــالُم)1- ل ول ال�سَّ ْظ الإِ بــــِه  يـَــْنـــَجـــِلـــي  ــــــِذي  الَّ ُر 

اخَلــْلـــ ــَق  ــَل َخ ــِذي  ــلَّ ل ـَـــا الأَْمــــُر  اإنَّ الأَْحــــَكــــاُم19-  ـــِه  ـــْزِم ـــَع ب ـــي  ـــ�ـــسِ ومَتْ َق 

)1) يف الأ�صل: »اإذا« ول ي�صتقيم وزنًا. وال�صند هند، والأركند والزيج: كتب يف النجوم واحل�صابات الفلكية.

)2) يف الأ�صل: »ع�صوا َء حني« ويختّل بالهمزة وزن عجز البيت، واأّما �رضبه فجاء م�صعثًا مثل عدد من اأ�رضب الق�صيدة.

)3) َهْيَنم الرجُل، اإذا تكلََّم بكالٍم ل ُيفَهم. والرب�صام: اجلنون.

)4) ال�رضم: القطع البائن.

وام: الدواب.  )5) ال�صَّ

)6) كيوان: زحل. وبهرام: املريخ. 

التخريج )16):   

)1-19)  بهجة املجال�ص 120/2. ون�صبت اإىل القر�صي �صعيد بن العا�صي املرواين. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 476. ومل   

ترد الق�صيدة يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 
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-17-

:
(1(

]الرجز[يف كتاب الت�صبيهات )252)
َمـــاِن الـــزَّ ـــاِلـــِف  �ـــسَ يف  ــــُه  ــــوبُ َوثَ  -1

ـــاِن ـــاَم ـــى َه ـــَل ـــــْوَن َع ـــــْرَع ـــُة ِف ـــَع ـــْل ِخ

َفـــاِن َغــــْرُ  ــــَو  َوْه ــال  ــيَ ــلَّ ال ـــى  ـــنَ اأَْف  -2

ـــِك يف الــِعــيَــاِن)2) ـــالإِْف ــى َغــــَدا ك ــتَّ َح

َكــالــُعــْريَـــــاِن َوْهــــَو  َعــَلــْيـــــِه  ــْهـــــَو  َف  -3

ما ن�سب له ولغره: 

-1-

:
(3(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )161)
بَْعَدُهْم َوْحِدَي  اِت  الَعَر�سَ يف  َفبَِقْيُت  ـــا تُــْعــَهــُد)))1-  ــــْنَ َمــَعــاِهــٍد َم َحــــــْرَاَن بَ

َخــَلــْت  اإْذ  ـــيٍّ  َم ِديـَــــاُر  ــنَّ  ــُه ــاأنَّ ــَك ف ــُد)))2-  ــسِ ــ� ــْن ـــالُن فــيــَهــا يُ ـــْي ـــي َغ ـــن ـــاأَنَّ وَك

)1) وردت يف باب الطيل�صان والدراهم.

)2) نّبه املحقق على اأنه يف اإحدى الن�صخ: »كالأفل«. 

التخريج )17):   

اأ�صقط  الأندل�ص 478. وقد  اأمية يف  بني  العا�صي. و�صعر  ل�صعيد بن  الت�صبيهات 155. والأبيات من�صوبة  )1-3)  كتاب   

الثالث منها. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)3) وردت يف باب الوقوف على الديار والربوع.

ُة: كلُّ ُبقعٍة بني الُدوِر وا�صعٍة لي�ص فيها بناٌء، واجلمع الِعرا�ُص والَعَر�صاُت. واملعهد: املنزُل الذي ل يزال القوُم  )4) الَعْر�صَ

اإذا انتاأوا عنه رَجعوا اإليه؛ وكذلك املَْعَهُد. 

)5) يف الأ�صل: »وكاأنَّ من غيالن فيها ين�صد«. وما اأثبته من احلّلة ال�صرياء. وغيالن: هو ال�صاعر ذو الرمة املتوفى �صنة 117 

هـ، ومّية �صاحبته. 

التخريج )1):    

َب البيتان اإىل �صعيد بن العا�صي. ويف احلّلة ال�صرياء 225/1. ن�صبا اإىل مروان بن عبد  )1-2)  كتاب الت�صبيهات 161. وُن�صِ  

الرحمن. وكذا يف �صعر الطليق 80. ول مرّجح يف ن�صبة الأبيات اإىل اأحدهما، خال الإ�صارة اإىل اأن   =
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-2-

:
(1(

]الوافر[يف كتاب الت�صبيهات )257)
ـــَذاري َمـــاِن َعــلــى ِع ــُخــطُّ يـَــُد الـــزَّ ا1- تَ ِبي�سَ يِب  ال�سَّ ـــروِف  ُح ِمــْن  ــطــوراً  �ــسُ

ْبٍح  َك�سُ ــْت  ــانَ َك واإِْن  َها  فاأُبِْغ�سُ ــا2-  ــ�ــسَ ــْي ــِغ بَ ــحــاً  ــب �ــسُ ــا  ــَه ــَل ــْب َق اأَر  ومَلْ 

-3-

:
(2(

]الكامل[يف نفح الطيب )5: 131)
انَْطَوى َقد  َماِء  ال�سَّ َجوِّ  يف  والبَْدُر  ْوَرِق)3)1-  ــَل الـــــزَّ ــْث ـــاَد ِم َطـــَرَفـــاُه َحــتَّــى َع

ــا َ ـــْن َتْـــِت املـُــَحـــاِق كــاأنَّ ِم َفــــرَتاُه  ـــَرِق)))2-  ـــْغ ــُه مل يَ ــ�ــسُ ــْع ــُر وبَ ــِث ــَك ــــِرَق ال َغ

=    �صاحب الت�صبيهات معا�رضٌ لل�صاعرين، فلعله يكون اأكرث معرفة ب�صعرها. ون�صبا للطليق يف )بنو اأمية يف الأندل�ص 119). 

ون�صبا اإىل �صعيد بن العا�صي يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 470. 

)1) وردت يف باب ال�صيب والهرم. 

التخريج  )2):   

َب اإىل �صعيد بن عمرون القر�صي. ويف املطرب 82، ورد البيتان من�صوبني اإىل اأبي  )1-2)  كتاب الت�صبيهات 257. وُن�صِ  

عثمان �صعيد بن فتحون بن مكرم التجيبي. وهو املعروف باحلمار انظر جذوة املقتب�ص36/1. و�صعر بني اأمية يف 

الأندل�ص 469. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).

)2) قال املّقري: »وله: البيتان، وهو ماأخوذ من قول ابن املعتز:

ــٍة ـــْر اإلـــيـــه كــــــــَزْوَرٍق مـــن فــ�ــسَّ ـــظ ـــٌة مـــن َعــْنــ�«وان ـــه ُحـــُمـــول ـــْت ـــَل ـــَق قـــد اأَثْ

نفح الطيب131/5.  

)3) يف ال�صحر وال�صعر: »اأفق ال�صماء قد انطوت.. حتى �صار«.

)4) يف يتيمة الدهر: »كاأنه«. ويف كتاب الت�صبيهات وال�صحر وال�صعر: »غرق اجلميع«. 

التخريج )3):   

العا�ص املرواين، وقال يف مو�صع لحق من  اإىل �صعيد بن حممد بن  البيتني  الثعالبي  )1-2)  يتيمة الدهر62/2، وَن�صب   

اليتيمة360/1. »واأن�صدت للمرواين يف الهالل واأجاد: البيتني«. وكتاب الت�صبيهات 27. ون�صبهما الكتاين اإىل 

�صعيد بن عمرون. واملغرب192/1. ون�صبهما ابن �صعيد اإىل �صعيد بن عثمان بن مروان. ونفح الطيب 131/5. 

ال�صحر  امل�صتن�رض يف  للحكم  البيتني  فن�صب  الدين  ل�صان  و�صّذَّ  املرواين.  بن حممد  �صعيد  اإىل  املّقري  ون�صبهما 

وال�صعر 173. ويف قوله خروج عن اإجماع من �صبقه اأو حلقه، والأقرب اإىل ال�صواب كونها ل�صعيد بن حممد بن 

العا�ص. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 465. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 
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-4-

:
(1(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )155)
َخْطُوُه تـَـَقــاَرَب  َقــْد  ْبِحي  �سُ ــاُل  بَ َما  ُقــُدوُمــُه)2)1-  ــْرَجــى  يُ لَْي�َس  حتَّى  واأَبْـــَطـــاأَ 

َجــى  ـــوَم الــلَّــْيــِل َقــيَّــَدهــا الــدُّ ـــاأنَّ ُنُ ـــُه 2- َك ـــِرميُ تَ ل  ـــٍع  َمـــْو�ـــسِ يف  واأَْوَقــــَفــــَهــــا 

َكاأنََّها ى  َفو�سَ َاِء  اخَل�رصْ َعلى  َفبَانَْت  ْيُمُه)3)3-  ُم�سِ َعــْنــُه  َغــاَب  ــواٍم  �ــسَ ــارى  َحــيَ

)1) وردت يف باب طول الليل وال�صهر ومراعاة النجوم.

)2) نّبه املحقق اإىل اأنه يف اإحدى الن�صخ: »فما بال« وقال: اإمنا زاد الفاء لي�صتقيم له ال�صطر الأول من الطويل )اإذ هو يف حاله 

هذه من الكامل) ولكن هذا كثري يف ال�صعر، حتى اأ�صبح �صيئًا متعارفًا كاأنه قاعدة. 

)3) امل�صيم: الراعي. 

التخريج )4):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات 155. ون�صبت الأبيات اإىل �صعيد بن العا�صي. وكذا؛ بنو اأمية يف الأندل�ص 110. و�صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص 477. 

َب البيتان اإىل مروان بن عبد الرحمن. وكذا بنو اأمية يف الأندل�ص 114! )1-2) احللة ال�صرياء 225/1. وُن�صِ  

Diwan-Bin-Marwan.indb   446 12/8/09   9:39 AM



447

ليق) يف الطَّ ))ـ َمروان بن عبد الرَّحمن )ال�رصَّ

)... = نحو 00)هـ)

 بن حممد بن عبد اهلل بن حممد 
(1(

حمن بن مروان بن عبد الّرحمن  هو مروان بن عبد الرَّ

ابن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن 

مروان بن احلكم. يكنى اأبا عبد امللك، وُعِرف بالطليق. 

امللك  عبد  اأبا  »اأّن  اأحدهم:  عن  نقل  فاحلميدي  اللقب،  هذا  ة  ق�صَّ واحد  وذكر غري   

كان- فيما قيل- يتع�صق جارية كان اأبوه قد رّباها معه وذكرها له، ثّم بدا له فا�صتاأثر بها، 

واأّنه ا�صتّدت غريته لذلك، فانت�صى �صيفًا، وانتهز فر�صة يف بع�ص خلوات اأبيه معها فقتله، 

وعرث على ذلك، ف�صجن، وذلك يف اأيّام املن�صور اأبي عامر حممد بن اأبي عامر، ثّم اأطلق بعد 

. يف حني ذهب �صاحب املعجب اإىل ِذْكر ق�صة طريفة 
(2(

ذلك، فلقب »الطليق« لذلك«

خل�ص فيها اإىل ت�صمية مروان بطليق النعامة، فبعد اأن َذكر حال الطليق يف ال�صجن، وكتابته 

رقعة اإىل املن�صور ي�صرتحمه وي�صتعطفه قال: »فُرِفعت اإىل ابن اأبي عامر، فاأخذها يف جملة 

رقاع ودخل اإىل داره، فجاءت نعامة كانت هناك، فجعل يلقي اإليها الرقاع، فتبتلع �صيئًا 

اإليها رقعة هذا ال�رضيف يف جملة الرقاع وهو مل يقراأها، فاأخذتها ثّم  وتلقي �صيئًا، فاألقى 

دارت واألقتها يف ِحجره، فرمى بها اإليها ثانية، فدارت الق�رض ُكلَّه ثم جاءت واألقتها يف 

قعة، واأمر  ِحجره، فرمى بها اإليها ثالثة... وفعلت ذلك مراراً، فتعّجب من ذلك، وقراأ الرُّ

 .
(3(

ي بذلك طليق الّنعامة« مَّ باإطالقه، ف�صُ

 وذهب املّقري اإىل اأنَّ اأبا عامر راأى النبي  يف منامه ياأمره باإطالقه، فاأطلقه ولذلك 

، وقيل اإّنه مكث يف �صجنه �صت ع�رضة �صنة. 
(4(

عرف بالطليق

الكامل يف  الن�صب يف  ال�صرياء 128/5، واملغرب 186/1، وتتّمة  امللتم�ص 603/2، واحلّلة  املقتب�ص 546/2، وبغية  )1) جذوة 

التاريخ 621/6. وانظر الوايف بالوفيات457/25. 

)2) جذوة املقتب�ص 546/2. وانظر بغية امللتم�ص 613/2. 

)3) املعجب 216.

)4) نفح الطيب 128/5.
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 وقد اأثنى ابن حزم على الطليق، فقال: »اأبو عبد امللك هذا يف بني اأميَّة كابن املعتز يف 

، وكذا فعل �صاحب املُطِرب اإذ قال: 
(1(

بني العبَّا�ص، َمالحة �صعر، وُح�صن ت�صبيه«

بن  احل�صن  اخلمريات  يف  ويباري  يجاري  املعاين،  رقيق  الألفاظ،  رائق  »�صاعر   

 .
(2(

هاين«

ام �صاعريته واأدبه اإىل خمالطته بع�ص الأدباء الذين �صجن معهم، خا�صة حممد   وعزا ابن ب�صَّ

ابن م�صعود البجاين، فقال: »وكان ابن م�صعود يومئذ باملطبق مع جماعة من روؤ�صاء الأدباء، 

فلم يزل الطليق ياأخذ عنهم، وي�صتمد منهم، حّتى ثري ُتْربه، وطلع ع�صبه، و�صما ذكره، 

. وكان حممد بن م�صعود كلفًا 
(3(

وطار �صعره، وكانت اأ�صعاره تاأتي ابن اأبي عامر فيتيه فيها«

بالطليق، وهو يومئٍذ غالم و�صيم، فقال فيه ق�صيده اأولها: 

يعقوب  لبــن  ِخــدنــاً  اُلــبِّ  ــدوت يف  التكاذيب)))غ يف  هــذا  اأح�سب  وكنت 

ال�صجن �صت  ابن �صت ع�رضة �صنة، ومكث يف  اإذ �صجن وهو  الطليق 48 �صنة،   عا�ص 

 ،
(5(

ع�رضة �صنة، وعا�ص بعد اإطالقه من ال�صجن �صت ع�رضة �صنة، ومات قريبًا من الأربعمئة

ومن ولده ال�صاعر املعروف بالأ�صم املرواين. 

�سعره: 

 من اأكرث بني اأمّية �صعراً، وقد جمعه غوم�ص يف كتابه )مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي)؛ 

لكنني زدت يف جمموعه، واأ�صقطت اأربعة اأبيات ن�صبت له وهي حلفيده الأ�صم املرواين، 

حممد  بن  و�صعيد   ، ه�صام  بن  حممد  هما:  غريه  �صاعرين  اإىل  قطع  ثالث  ن�صبة  ورجحت 

)1) جذوة املقتب�ص 546/2، وبغية امللتم�ص 613/2.

)2) املطرب 72.

)3) الّذخرية 564/1.

)4) الّذخرية 562/1.

)5) جذوة املقتب�ص 546/2، وبغية امللتم�ص 613/2، واآخر خرب يطالعنا عن الطليق هو مدحه املظفر بن اأبي عامر بعد قفوله 

من غزاته �صنة 398هـ بق�صيدة مطلعها: 

يفخر فمثلك  وافــخــر  الــدنــا  يف  ـــه  ــرِت ــور واأنـــــــت مــظــّف ــس ــ� ــن ــــوك م ــــاأب ف

البيان املغرب 18/3.   

Diwan-Bin-Marwan.indb   448 12/8/09   9:39 AM



449

)البلينة)، فبلغ جمموع اأبياته )147) مئة و�صبعة واأربعني بيتًا، يف ثماين و ع�رضين قطعة. 

-1-

:
(1(

]اخلفيف[يف كتاب الت�صبيهات )54)
ــِدميــي نَ ــِه  ــي ِف ـــلَّ  َظ ـــْد  َق ــــْوٍم  يَ ُربَّ  ـــــاَء)2)1-  ـــــنَّ ـــــٍة َغ ـــــَرْو�ـــــسَ ـــى ِب ـــنَّ ـــَغ ـــتَ يَ

َحِبْيٌب ُح�ْسناً  ــا�ــسَ  يَ ــرِّ ال ــــاأَنَّ  وَك ــــاَء)3)2-  ــــَق ـــُه املـُـــِحــــبُّ ِل ـــاَم َعــــاِطــــٌر �ـــسَ

َعَلْينَا ـــــاً  ُرَواق ــُه  ــْحــبُ �ــسُ بَـــْت  َ �ـــرصَ ِرَداَء3-  ـــاِم  ـــَم ـــَغ ال ِمـــــَن  ــــا  ــــنَ ــــديْ واْرتَ

ى ـــدَّ ـــبَ وتَ ِبـــــَزْهـــــِرِه  ـــى  ـــلَّ َتَ ــــْد  َق اَء))))-  ـــــرصْ ـــــ� َخ ِغــــاللَــــٍة  يف  َمــــاِثــــاًل 

ــاً ــوم ُنُ ــا  ــَه ــْن ِم ــسُ  ــا� يَ ــرِّ ال ـــنَـــا  َفـــاأََرتْ ـــــــاَء))))-  ـــاِر ُذَك ـــَق ـــُع ــا ال ــنَ ــسَ ــــــــا � واأَرانَ

ــنَــاهــا �ــسَ ـــا  ـــنَ بْ ِ �ـــرصَ ِبـــَهـــا  ـــا  ـــاأَنَّ ـــَك َف ــَمــاَء)-  ـــا ِبـَــــا َحــلــْلــنَــا الــ�ــسَّ ـــنَ ـــْل وَحـــَل

-2-

:
(6(

]اخلفيف[يف احلّلة ال�صرياء )1: 224)
ــٌد ــْي ــِم َع ــبٌّ  ــسَ � الــَغــَمــاَم  َفـــَكـــاأَنَّ  ــِتــَكــاَء)))1-  وا�ــسْ ـــًة  ـــْرَق ُح ــِد  ْع ــرَّ ــال ب اأَنَّ 

)1) وردت يف باب الربيع والزهر.

)2) الَغناء: النفع. 

)3) �صامه لقاء: عر�ص عليه. 

)4) نّبه حمقق الت�صبيهات على اأنه يف اإحدى الن�صخ: »زهره وتبوى«، والِغاللة: الثوب الذي يلب�ص حتت الثياب.

)5) ُذكاء: ا�صم ال�صم�ص. 

التخريج )1):   

)1-6)  كتاب الت�صبيهات 54. ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 81. وبنو اأمية يف الأندل�ص 115. وقد �صم اإىل هذه الأبيات   

القطعتني )2، 3). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 401. 

القرطبي يف كتاب  احل�صن  اأبي  بن  بن حممد  اأبو احل�صن علي  له  اأن�صده  ال�صحاب،  ي�صف  اأي�صًا  الأبَّار: »وله  ابن  قال   (6(

)الفرائد يف الت�صبيه من الأ�صعار الأندل�صية) من تاأليفه: البيتان« احلّلة ال�صرياء 224/1. 

: تاأوه. )7) �صَب اإليه: رّق وا�صتاق، والعميد: امل�صغوف ع�صقًا. واأَنَّ
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َجـــــَواُه  نَـــــاُر  وَق  ـــــــُ�ُ ال ـــــــاأَنَّ  وَك ــُل بُــــَكــــاَء)1)2-  ــْي ــسِ ــ� واحَلـــيَـــا َدْمــــُعــــُه يَ

-3-

:
(2(

]اخلفيف[يف كتاب الت�صبيهات )153)
ــْهــداً  �ــسُ ــَي  ــِن ــْي َع ُجــُفــوُن  ـــاَء)3)1- وَتـــاَفـــْت  ـــَف ـــْن َجــَفــاَك اَل ــَن ِم ــْم ــلِّ ِحـــْنَ ُع

ُجـــُفـــون ــــاَءْت  ــــنَ تَ ــــا  َّ مِم فـــَكـــاأنِّ  اْجــِتــنَــاَء2-  َوْجـــنـَــتـَــْيـــَك  َوْرَد  ـــــٌظٌ  لِحِ

َوْعــــداً  ـــُب  ـــْرُق تَ ـــوَن  ـــُف اُل ــــاأنَّ  ـــاَء3- وك ـــَق ـــِت ــــــــُروُم الْ ــــال تَ ـــي َف ـــالِق ـــتَّ ـــال ب

-4-

:
(4(

]الكامل[يف نفح الطيب )5: 126)
لَْيتَِني ْياًل  �سَ اأَ ـــَوى  اأَْه ــْن  َم ـــُت  ْع َودَّ ـــــَواُه)))1-  نَ اأَُذوُق  ول  احِلـــَمـــاَم  ــــُت  ُذْق

َوْجَدُه تَ�ْسُكو  ْم�َس  ال�سَّ َحتَّى  ــْجــَوهــا ِبـــَهـــَواُه2-َفَوَجْدُت  ـــُدُب �ــسَ ـــْن ــــــُوْرَق تَ وال

ــْن بُــْعــِدِه ـــٌة ِم ــِل ِرقَّ ــِائ ـــــِذي اأَلْــــَقــــاُه))) 3- َوَعــلــى الأ�ــسَ ــى الَّ ــَق ــْل ـَهــا تَ َفــَكــاأنَـّ

)1) اجلوى: احلرقة و�صدة الوجد من ع�صق اأو حزن. واحليا: املطر واخل�صب. 

التخريج )2):   

الأندل�ص 115.  اأمية يف  الأندل�ص واملتنبي 79. وبنو  �صعراء  الت�صبيهات 39. ومع  ال�صرياء 224/1. وكتاب  )1-2)  احلّلة   

و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 402. 

)2) وردت يف باب طول الليل وال�صهر ومراعاة النجوم.

)3) اجلفاء: ترك ال�صلة والرّب. 

التخريج )3):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .116 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .83 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   .153 الت�صبيهات  )1-3)  كتاب   

الأندل�ص 402.

الطيب  نفح  الأبيات«.  قوله:  من  القلوب  مبجامع  اأخذاً  واأكرث  اأحلى  منهم  لأحد  يوجد  ل  اأنه  »ويظن  املّقري:  قال   (4(

.126/5

)5) الأ�صيل: الوقت حني ت�صفر ال�صم�ص ملغربها، وجمعه الأ�صائل. 

)6) يف الدرة: »من َبْعده فكاأمنا تلقى« وامل�صالك: »الأ�صايل... فاأمنا يلقى«.
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بَْينَنَا ــا  َم ُمــبـَـلِّــغــاً  ــْيــُم  الــنَّــ�ــسِ وَغـــَدا  ــَذاُه)-  �ــسَ ــــاَب  وَط َهــــوًى  َرقَّ  ـــَذاَك  ـــِل َف

ـــَداوؤُُه نْ اأَ بِه  ُمِزَجْت  َقــْد  و�ُس  الرَّ َما  ــَذا ِذْكــــَراُه)-  ــسَ ـــْن � ــَب ِم ــيَ ــاأَْط ــراً ب ــَح ــسَ �

با ال�سَّ ونَْكَهتُُه  ُمُه،  َمْب�سِ ْهــُر  والــزَّ اُه)1))-  ــَدى َخـــــدَّ ــنَّ ــُه ال ــَل ــ�ــسَ ـــــَوْرُد اأَْخ وال

يَــا�ــسِ لأنَّــَهــا بــالــرِّ ـــــُع  اأُْولَ َفـــِلـــَذاَك  ـــــــــَواُه)-  ــــــْن اأَْه ـــــُرن ِبَ ـــــَذكِّ ـــــــــداً تُ اأَبَ

-5-

:
(2(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )266)
َقاِب�ٌس ــاَقــيَّ  �ــسَ ـــْوَق  َف َزَمــــاِن  َمْطَلِب1-َكــــاأَنَّ  ُكـــلِّ  ــال  ُع ِعـــْن  ــي  ــاِع بَ ِلــيَــْقــ�ــرُصَ 

ِب�َساعٍد  َمـــدٌّ  ـــاِد  ـــيَ الأْق ُزبَـــِر  ــْن  ــِم َف بْخَلِب)3)2-  �َسدٌّ  الَكْبِل  َحَلقاِت  وِمــْن 

اأَُرى ول  ِذْكـــراً  ـــواِه  الأْف َعَلى  اأَُمـــرُّ  ـــِرِب)))3-  ـــْغ ــاَء ُم ــق ــْن ــــُر َع َ ِفــيــَهــا ِذْك كــــاأنِّ

-6-

:
(5(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )151)

 . )1) يف امل�صالك: »والرو�ص مب�صمه،« واأخ�صل: بلَّ

التخريج )4):   

)1-7)  نفح الطيب 126/5. ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 77. وبنو اأمية يف الأندل�ص 125. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 400.   

)3، 4، 6، 7) املرق�صات املطربات 76. والدرة امل�صيئة 576/6. وامل�صالك 8/17.   

)2) قال الكتاين: »وقال اأي�صًا ي�صف الكبل: الأبيات«. كتاب الت�صبيهات 266.

)3) نّبه املحقق على اأنه يف اإحدى الن�صخ: »ملن زبر... �صّد ملخلب«، وزبرة احلديد: القطعة ال�صخمة منه. والأقياد: جمع 

قيد. والكبل: القيد ال�صخم. 

)4) الأفواه: جمع الفوه وهو الفم. وعنقاء مغرب: ي�رضب بها املثل ملا يئ�ص منه، وذلك بقولهم: »حلقت به عنقاء مغرب«، 

وهي طائر خرايف، معروف ال�صم جمهول اجل�صم. انظر جممع الأمثال للميداين 357/1 /280/2. 

التخريج )5):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات 266، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 84. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 403. ومل ترد الأبيات يف   

)بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)5) وردت يف باب خفوق القلب.
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َد ُغــلَّــًة ـــــرِّ اأُبَ ــي  ــي َك ــِع اأَُرْقــــــِرُق َدْم ُمــَقــلَّــِب)1)1-  الــُهــُمــوِم  َجــْمــِر  َعــَلــى  بقْلٍب 

ــبــاً  تَــَرحُّ ــِن  ــَق ــاِف اخَل ــِل  ــْث ِب َخــُفــوٍق  ــِب)2)2-  ــلَّ ــَق ُــتَ امل ِمـــَن  ــْنــٌك  �ــسَ ــُه  ــمَّ �ــسَ واإْن 

-7-

:
(3(

]اخلفيف[يف نفح الطيب )5: 127)
ــٍد ــْي ِع ــُح  ــْب ــسُ � نَّــــُه  َكــــاأَ ـــيٍّ  َوَعـــ�ـــسِ ـــُحـــوِب1-  ـــٍة و�ـــسُ ـــَج ـــْه َجـــامـــٍع بَـــــْنَ بَ

ـــبٍّ ُمِ ِمــْثــَل  الــنَّــ�ــســيــُم  ــِه  ــي ِف ـــبَّ  َه ـــوِب2-  ـــبُ َـــْح ـــَمـــائـــَل امل ـــتـَــِعـــراً �ـــسَ ُمـــ�ـــسْ

َهــِذي �َسْم�َسْنِ  ــْنَ  بَ َمــا  ِفيِه  َظْلُت  ُغـــــُروِب3-  يف  ـــــــِذِه  وَه ــــوٍع،  ــــُل ُط يف 

ولَِكْن ــْيــِل،  الأَ�ــسِ �َسْم�ُس  وتَــَدلَّــْت  اُلــيُــوِب))))-  ــى  ــَل ــاأَْع ب ـــَزْل  تَ مل  �َسْم�ُسنَا 

بَــِديــٍع ِمــــْن  ــُه  ــتَ ــْق ــَل َخ َهــــذا  ربِّ  يِب؟)-  َق�سِ يف  ْطِلَعْت  اأُ ْم�َس  ال�سَّ َراأَى  َمْن 

ِفيِه ْهــُر  الــدَّ اأَ�ْسَعَف  ــْد  َق َوْقـــٍتٍ  اأَّي  ــــْن َقـــِريـــِب)-  ـــى َع ُـــنَ ـــِه امل واأََجـــــابـَــــْت ب

ـــاًل ــوًة وِو�ـــسَ ــسْ ــ� نَ ــاُه  ــنَ ــْع ــَط َق ـــْد  َق نُــــوِب)-  ـــــاُه ِمــــْن ِكــــبَــــاِر الــــذُّ ـــــالأْنَ وَم

َطْلٌق بالِب�رْصِ  ُعوِد  ال�سُّ َوْجـــُه  ــَن  ِح  -(((( َمــــــــارٌة لـــلـــُقـــُطـــوِبِ ــِه اأَ ــي لَــْيــ�ــسَ ف

َوْقــتــاً ــُع  ــيِّ ــسَ ــ� يُ َمــــْن  اهللُ  ــَع  ــيَّ ــسَ � ــــِب9-  ــــْي ٍر وَرَق ــــدِّ ــــَك َقـــــْد َخــــال ِمـــــْن ُم

)1) ترقرق الدمع: رقرقت املاء فرتقرق اأي جاء وذهب، وكذلك الدمع اإذا دار يف احلمالق. الل�صان )رقق). والُغلَّة: �صدة 

العط�ص.

نك: ال�صيق من كل �صيء.  ْحُب: الوا�صع. وال�صَّ )2) اخلافقان: اأفقا امل�رضق واملغرب. والرََّ

التخريج )6):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .117 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .83 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   ،151 الت�صبيهات  )1-2)  كتاب   

الأندل�ص 403. 

)3) قال املّقري بعد اأن ذكر �صعره: »وهلل القول: الأبيات«، نفح الطيب 127/5.

)4) اأ�صار املحقق اإىل اأنه يف طبعة عبد احلميد: »اجلنوب«.

عود اأ�صهر واأقي�ص: كالهما �صعود النجوم. والأمارة: العالمة. والقطوب: تزوي ما بني  عد وال�صُّ عد: الُيمن، وال�صَّ )5) ال�صَّ

العينني عند العبو�ص. 

التخريج )7):   

)1-9)  نفح الطيب 127/5، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 75. وبنو اأمية يف الأندل�ص 116. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 404.  
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-8-

:
(1(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 127)
ــَرْب الــطَّ َعــــَداَك  ل  َهنيئاً  َْب  ا�ــــرصْ ــْب1-  ــَخ ــتَ ــْن ُم ـــاَل  ـــُع ال ـــــِرمٍي يف  َك َب  ْ ـــــرصُ �

ــْت ــ�ــسَ ــِب اأُلْ ـــْد  اِح وَق ـــرَّ ـــال ِب َواَفـــــاَك  ــاً بـــاحَلـــبَـــْب)2)2-  ــم ــَل ــْع ـــٍل ُم ـــْي ـــــْرَد اأَ�ـــسِ بُ

ــِه ب ــى  ــَق ــسْ ــ� يُ ــــُك  يَ مَلْ  َقـــــَدٍح  يف  ــْب3-  احَلــ�ــسَ ـــــِل  ْه واأَ املـَــْجـــِد  وِل  اأُ َغــــْرُ 

ــِه ــفِّ َك ِمــــْن  ــاَك  ــقَّ ــسَ � اإذ  ــــاَر  َج ــا  م ــْب)-  ه ــذَّ ال َذْوَب  ــِة  ــ�ــسَّ ــِف ال َجـــاِمـــِد  يِف 

ِبـــِه بـــــّراً  ــــَك  ــــسِ َراأ� ــى  ــل َع ـــْم  ـــُق َف ــوَل احلــَقــْب)3))-  ـــَراُه ُط ِذْك ْب ُعلى  َ وا�ـــرصْ

-9-

:
(4(

]الكامل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 221)
َفــاِحــٍم ــوَد  �ــسْ اأَ َكاللَّيِل  ــزٍل  ــْن َم يف  ـــاِج)))1-  ـــب ــي ُمــْظــلــِم الأَثْ ــَواِح ــنَّ ـــي ال َداج

ُق َحــْولَــُه ِ ــرصْ ــ� ْهـــراُء تُ ــَودُّ والـــزَّ ـــاِج)))2- يَــ�ــسْ الـــَع َدَواِة  يف  اأُْوِدَع  كـــاحِلـــْ�ِ 

)1) قال املّقري: »وبات عند اأحد روؤ�صاء بني مروان، فقدم اإليه ذلك الرئي�ص قدحًا من ف�صة فيه راح اأ�صفر، وقال: ا�رضب 

ا، وكتب: الأبيات«.  و�صف فداك ابن عمك، فقام اإجالًل، و�رضب �صائحًا ب�رضور، ثم قال: الدواة والقرطا�ص، فاأُْح�رضِ

نفح الطيب 127/5. 

)2) الرُبْد: من الثياب وجمعه برود واأبرد.

)3) احلقب: ال�صنون. 

التخريج )8):   

)1-5) نفح الطيب 127/5، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 77. وبنو اأمية يف الأندل�ص 116. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 405.   

املطبق  اأنه  الت�صبيهات  �صاحب  ذكر  وفيما   .222/1 ال�صرياء  احلّلة  البيتان«.  ال�صجن:  ي�صف  »وله  الأّبار:  ابن  قال   (4(

بالزهراء. 

)5) الداجي: املظلم.

)6) العاج: عظم الفيل. 

التخريج )9):   

)1-2)  احلّلة ال�صرياء 221/1، وكتاب الت�صبيهات 274، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 78. وبنو اأمية يف الأندل�ص 118.   

و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 406. 
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-10-

:
(1(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )145)
ــــْوَدُج َه ــِه  ــْي ــل َع َقــْلــبــي  ــاً  ــن ــاِع يـَــا َظ ـــُج)2)1-  ـــاأَجَّ ـــتَ ــــــاُرُه تَ ــَت ونَ ــْم ــِل ــسَ اأَنَّـــــى �

َمْنَهجاً  املََطايَا  ـــِدي  اأَيْ ــِه  ِب �َسَلَكْت  ــَهــُج)3)2-  ــْن َم ــوَي  ــْح نَ احُلــــْزِن  ِلــَطــْيــِف  فيِه 

َعَلى يَــْجــِري  َجــى  الــدُّ بَـــْدُر  َفــكــاأنَّــُه  اأَبْـــُرُج3-  بَا�ِسُب  ال�سَّ ــُه  لَ ــــوِل  ُف الأُ ــَلــِك  َف

-11-

:
(4(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )133)
لَُه ُحبِّي  ــْن  َع لواَن  ال�سُّ َحــــاوُل 

واأُُ ـــُج)))1-  ـــلَّ ـــَف ـــــــرُّ ُم ِن ِمـــْنـــُه اأََغ َفــــيـَـــُعــــزُّ

ُر�ساِبِه ْرَي  اأَ �َسَقاُه  ــحــَواِن  كــالأُْق بَنَْف�َسُج)))2-  ــَواِد  الــ�ــسَّ ْبِغ  �سِ ــْن  ِم َوجــالُه 

-12-

:
(7(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )190)

)1) وردت يف باب العناق والوداع.

)2) الهودج: من مراكب الن�صاء.

)3) املطايا: املطّية من الدواب التي متّط يف �صريها. واملنهج: طريق نهج: بنّي وا�صح، وكذا �صبيل َمْنَهٌج. 

التخريج )10):   

اإليها القطعة  اأمية يف الأندل�ص 117. وقد �صم  )1-3)  كتاب الت�صبيهات 145، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 82. وبنو   

)11). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 406.

عة ال�صابقة. لها املقطَّ )4) وردت يف باب الثغر وطيب الريق. واأح�صب اأنَّ البيتني من ق�صيدة اأوَّ

ين: يغلبني على اأمري. والأغر: الأبي�ص من كل �صيء. واملفّلج: املق�صوم ن�صفني ويق�صد به الأ�صنان. )5) يعزُّ

)6) الّر�صاب: الريق. وجاله: اأو�صحه. 

التخريج )11):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .117 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .82 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   ،133 الت�صبيهات  )1-2)  كتاب   

الأندل�ص 405.

)7) وردت يف باب ال�صيوف.
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ــْم ــُه ــفَّ اأَك ـــا لـَــِزْمـــَن  َّ مِم ــا  ــبَ ــــاأنَّ الــظُّ َجـــــَواِرُح)1)1- َك ِمــْنــُهــْم  ُهــنَّ  ْو  اأَ ــالــبــُهــْم،  َمَ

َكــاأنَّــَهــا َحــتَّــى  ْرَواَح  الأَ وتـَـْعــتَــِمــُد  ــمُّ اَلـــَواِنـــُح2-  ــسُ ــ� تَ ــا ل  ــمَّ َجـــواِنـــُح ع

-13-

:
(2(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 222)
ويَ�ْسَفُح  يَ�ْستَِهلُّ  ــي  ــِع وَدْم اأَُقـــوُل  ُح)3)1-  املـُــَ�ِّ الَغليُل  ْدِر  ال�سَّ يف  َهــاَج  ــْد  َوَق

َفاإنَِّني اَلِميِل   ِ�ْ ال�سَّ ــَن  ِم َدُعـــوِن  يَْقبُُح2-  ــبِّ  احُل يف   ِ�ْ ال�سَّ َجميَل  ـــُت  َراأيْ

ي َجَوى اأَ�سًى َحى ِلنَْف�سِ اأَْرَوُح3- لََقْد َهيََّج الأَ�سْ ِلــلــنَّــْفــ�ــِس  ــُه  ــْن ِم ــا  ــايَ ــنَ َ امل َكـــِريْـــُه 

ــيــَحــٍة ــَق ُكـــلِّ َذِب ــْل ِبــَعــيــِنــي َح ــُح)- َكــــاأنَّ  ــْذبَ ـــَن تُ ــَهــا ِح ــبَ ــْل ــدري َق ــسَ ــ� ـــِه، وِب ب

َعْطَفٌة َــولَي  مِل َهْل  �ِسْعِري  لَْيَت  َفيا  ُح)-  ـــــرَّ ــا ِمـــنِّـــي ُفـــــــوؤَاٌد جُمَ ــَه يُـــــــَداَوى ب

ِه ــدِّ َخ َفــْوَق  ـِذي  الَـّ ــْدِر  الــبَ اإىل  يَحنُّ  ُمــَفــتَّــُح)-  َوْرٌد  ـــْدِر  ـــبَ ال ـــَواِد  �ـــسَ َمـــَكـــاَن 

ــِه ــوِع ــَد ُطــُل ــْن ِع ــمِّ  ــتَّ ــــْدُر ال بَ ــَع  ــقــنَّ تَ ــُح))))-  فــيـُـْفــ�ــسَ اإِلــْيــِه  َى  ــرصْ ــ� يُ اأَْن  َمَــاَفــَة 

َغَدا َفَقْد  �ْسِفْر  اأَ ــْدُر  بَ يا  لَــُه:  َفُقْلُت  ــٌب لــلــِعــَدا لَــْيــ�ــَس يَــــْ�َُح))))-  ــي ــِه َرِق ــْي ــَل َع

َمْنَظراً ْجَمُل  اأَ البَْدُر  لـَـذاَك  لَعْمِري!  ــاِم واأَْمــَلــُح9-  ــَم ــتَّ ــُن ِمـــْن بـَـــْدِر ال ــسَ ــ� واأَْح

با«، والباء غري معجمه، وكذلك: »هر منهم«. والظبا: جمع ظبة ال�صيف،  )1) نّبه املحقق على اأنه يف اإحدى الن�صخ: »ال�صّ

وهو طرفه وحّده. 

التخريج )12):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .118 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .83 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   .190 الت�صبيهات  )1-2)  كتاب   

الأندل�ص 408.

)2) قال ابن الأّبار: »وله يف الن�صيب: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 222/1.

)3) ي�صتهّل: ا�صتهّلت ال�صماء؛ وذلك يف اأول مطرها. و�صفح الدمع: اأر�صله. واملربح: املعذب واملوؤمل.

)4) تقنع: لب�ص القناع.

)5) �صفرت املراة: ك�صفت عن وجهها. 

التخريج )13):   

)1-9)  احلّلة ال�صرياء 222/1. ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 75. وبنو اأمية يف الأندل�ص 118. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص   

 .407
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-14-

:
(1(

 ]الوافر[يف كتاب الت�صبيهات )126)

ـــْذِري ُع َوْجــــَه  ُن  يُح�سِّ َوْجــــٌه  لَـــُه  الـــِعـــَذاِر1-  ــــوَع  ــــُل َمْ ُرْحــــــُت  َمـــا  اإذا 

ِمــْنــُه ـــَداِغ  ـــاِرَب الأَ�ـــسْ ـــَق َع ــــاأَنَّ  َك ــاِر2-  ــسَ ــِب � ــْل ــَق ــهــا يف ال ــمُّ َعـــَقـــاِرُب �ــسُ

-15-

:
(2(

]الكامل[يف البيان املغرب )3: 18)
يَْفَخُر َفِمْثُلَك  واْفَخْر  نَى  الدُّ يف  ]ِتـْه[  ــُر)3)1-  ــفَّ ــَظ ـــــَت ُم ــوٌر واأَنْ ــ�ــسُ ــْن ـــوَك َم ـــاأَبُ ف

-16-

:
(4(

]الطويل[يف ملح ال�ّصحر )291)
ِحَماُمُه ــمَّ  ُح ــوُر  املـَـْنــ�ــسُ يَــُكــِن  ــْن  لَــِئ ــُر)))1-  ــْم ــَد املـَـِلــيــِك لَــُه ُع ــْب ــا َع ــُرَك يَ ــْم ــُع َف

)1) وردت يف باب اأ�صداغ القيان وعذر الغلمان. 

التخريج )14):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .119 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .82 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   .126 الت�صبيهات  )1-2)  كتاب   

الأندل�ص 410. 

)2) قال ابن عذارى وقد ذكر لقب املظّفر لعبد امللك: »وكان من غريب النوادر ا�صرتاك اأكرثهم يف ابتداءات اأ�صعارهم فيها، 

من ذلك ابتداء مروان الطليق يف �صعر يف مدح املظفر: البيت« البيان املغرب 18/3. 

)3) اأكملت ال�صقط يف مطلع البيت مبا راأيته �صوابًا. 

التخريج )15):   

)1) البيان املغرب 18/3. وبنو اأمية يف الأندل�ص 120. ومل يرد البيت يف كتاب مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي، وكذا �صعر   

بني اأمية يف الأندل�ص. 

)4) قال ابن ليُّون: »وللطليق مروان بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن النَّا�رض؛ يهنِّئ الظافر عبد امللك بن املن�صور بن اأبي 

عامر بوليته بعد اأبيه، ويعزيه عنه: الأبيات« ملح ال�صحر 291. 

)5) يف الأ�صل: »عبد امللك«، ول ي�صتقيم به الوزن. 

التخريج )16): =   

Diwan-Bin-Marwan.indb   456 12/8/09   9:39 AM



457

ِه ِ ِبنَ�رصْ احَلنيُف  يــُن  الــدِّ ُفِجَع  َواإِْن   -2ُ ــُه نَــ�ــرصْ ــُف ــُل ــْخ ـــْذ اأَنْـــــَت تَ ــا َفـــاتـَــُه ُم ــَم َف

َوالَقنَا َوالِبي�ُس  اخَلْيُل  َفَقَدتُْه  َواإِْن  ــُر3-  ُذْخ لََها  َواأَنْـــَت  ــَحــْت  اأَ�ــسْ َطــاملـَـا  َفــَقــْد 

ِلَفْقِدِه البَِهيَم  اللَّْيَل  َوْجــُهــَك  َجــاَل  البَْدُر)-  يَْعُقبُُه  ْم�ِس  ال�سَّ ُغـــُروُب  َكـــَذاَك 

-17-

:
(1(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )260)
َمْلحٍد َقْعِر  يف  البَْحُر  تـَـَواَرى  َوَكْيَف  ــُر)2)1-  ــْع ــِه َق ــِت ــُلــجَّ ـــاَن ل يُــْلــَفــى ِل َوَقــــْد َك

َى الــ�َّ يف  اَلــاَللــُة  ِتلَك  بِه  ـــَواَرْت  تَ ــْ�2ُ-  الــتِّ املَــْعــدِن  ـــَرى  ثَ يف  يَــتَــوارى  كما 

-18-

:
(3(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )204)
ُمْزِبٌد  ِبالبَْي�ِس  َكالبَْحِر  َع�ْسَكٌر  لـَـُه  ــرَتَّا)))1-  اْف َقِد  يوِف  ال�سِّ بـَـْرِق  َعْن  وَكالَغيِم 

ــٍج ــَدجَّ ُم ـــلُّ  ُك فــيــِه  ى  ــدَّ ــب تَ َمــا  اإذا  َّا)))2-  ــرصَ ــ� ُمْ ــيَــ�ــَس  بْ
اأَ البَْحِر  َكــُعــبـَـاِب  ــدا  بَ

ِبُكَماِتِِه الَوَغى  ــُح  ِريْ َفْت  َع�سَ ــاإِْن  ف ا)))3-  َفرَّ ا�سْ َقــد  احِلــَمــاِم  ــَه  َوْج بها  ـــَت  َِراأيْ

)1-4)  ملح ال�صحر 291. ومل ترد الأبيات يف كتاب مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي، وكذا يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، و�صعر   =

بني اأمية يف الأندل�ص.

)1) وردت يف باب املوتى والأجداث.

)2) اللحد: ال�ّصقُّ يف جانب القرب مو�صع امليت. وجلة البحر: حيث ل يدرك قعره.

التخريج )17):  

َح املحقق ن�صبتها للطليق. ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 84.  َبْت اإىل )املرواين) ورجَّ )1-2)  كتاب الت�صبيهات 260 وُن�صِ  

وبنو اأمية يف الأندل�ص 119. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 409.

)3) وردت يف باب احلرب وو�صف الطعان وال�رضاب واجليو�ص والفتوح.

)4) املزبد: يقال بحر مزبد؛ اأي: مائج يقذف بالزبد. وافرّت الربق: تالألأ.

)5) املدّجج: رجل مدّجج اأي �صاك يف ال�صالح. والعباب: عباب كل �صيء اأولّه.

)6) الوغى: احلرب. والكماة: جمع الكمي وهو ال�صجاع املتكمي يف �صالحه؛ لأنه كمى نف�صه اأي �صرتها بالدرع والبي�صة. 

الل�صان )كمي).   =
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-19-

:
(1(

]الكامل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 225)
ــِه ــِل ــوُم لأَْه ــُج ــنُّ ال ــِت  ــَربَّــ�ــسَ تَ َربْــــٌع  ــا)2)1-  ــاِن َفــَقــْرَطــ�ــسَ َم ــزَّ ـــُب ال وَرَمـــاُهـــُم َريْ

ـــُدُه ـــْه َع ــــادَم  ــــَق تَ ــــا  َّ مِم ـــُه  ـــاأنَّ ـــَك َف بَع�ْسَع�َسا)3)2-  الَقِدميُ  الَقْي�ِس  امــِرىِء  ــُع  َربْ

-20-

:
(4(

]الرمل[يف الذخرية )1: 566)
َحى ِب�سُ ــــَدى  اأَبْ الـــَوْجـــِه،  ــِريُّ  ــَم َق ــا)))1-  ــسَ ــ� ــبَ ــــَوال َغ ــــطُّ الــــَغ َوْجــــِهــــِه َخ

ـــــٍب  َذَه يف  ـــبـَــحـــاً  �ـــسُ ــــــــاأَران  ف ــا)))2-  الــِعــ�ــسَ ــرَّ  ــَف ا�ــسْ ِعـــَذاَريْـــِهِ كما  ــن  ِم

ِخــْلــتـُـَهــا ــى  ــتَّ َح اُه  َخـــــدَّ ـــْت  َج ِّ ــا)))3- �ـــرصُ ــسَ ــَد� َخ اأَْو  فيهَما  َطــــْريف  ــسَّ  ــ� َع

ـــُرْح يَ مَلْ  َخــْمــراً  ــاُه  ــنَ ــي َع ــــَوْت  وَح احَل�َسا))))-  اِحي  �سَ ــْكــِرِهِ  �ــسُ ــْن  ِم اِحياً  �سَ

التخريج )18):   =

يف  اأمية  بني  و�صعر   .119 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .83 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   ،204 الت�صبيهات  )1-3)  كتاب   

الأندل�ص 409. 

)1) قال ابن الأّبار: »وله يف الر�صوم: البيتان« احلّلة ال�صرياء 225/1.

يب: �رضف الدهر. وقرط�ص: كل اأدمي ُين�صب للن�صال فا�صمه قرطا�ص، فاإذا اأ�صابه  )2) ترب�ص به: انتظر به خرياً اأو �رضاً. والرَّ

الرامي قيل: قرط�ص اأي اأ�صاب القرطا�ص. الل�صان )قرط�َص). 

)3) ع�صع�ص: مو�صع يف البادية وقد عناه امروؤ القي�ص بقوله: 

ِبَع�سَع�سا الـــَقـــدمِي  الـــَربـــِع  ــلــى  َع ـّــــا  ــااأَمِل ــس ــَر� اأَخ ــــُم  اأَُكــــلِّ اأَو  اأُنـــــادي  َكـــــاأَّن 

انظر ديوانه 105.   

التخريج )19):    

)1-2)  احلّلة ال�صرياء 225/1، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 79. وبنو اأمية يف الأندل�ص 120. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 410.   

)4) قال ابن ب�ّصام: »وله من اأخرى: الأبيات« الذخرية566/1.

)5) ال�صحى: وقت ت�رضق ال�صم�ص. والغب�ص: هو ظلمة اآخر الليل وقيل مما يلي ال�صبح. 

بَحة وهي القطعة من القطن. )6) ال�صبح: واحدتها ال�صُّ

ق، واخلد�ص: َمْزُق اجللد.  )7) �رّضج الثوب وغريه: لّطخه بالدم اأو نحوه من احلمرة. وخد�َص: َمزَّ

)8) احل�صا: كل ما حوت ال�صلوع.

Diwan-Bin-Marwan.indb   458 12/8/09   9:39 AM



459

َوْجـــنَـــِتـــِه يف  ــَح  ــْب ــسُّ ــ� ال فـــَكـــاأنَّ  ــى)-  ــى انــتَــ�ــسَ ــتَّ ـــَقـــاُه َطــــْرُفــــُه ح ـــْد �ـــسَ ق

تَْكتَِحْل مَلْ  اْمـــِرٍئ  َعـــْنُ  يَْت  َع�سِ ــا)1))-  ـــْهـــِد فــيــِه ِبــَعــ�ــسَ ــا والـــ�ـــسُّ ــَك ــبُ ــل ل

ــُه ــتُ ــْل ِخ ـى  حــتَـّ ـــَي  ـــِل ـــْت َق يف  ــــدَّ  َج ـــى)2))-  ـــ�ـــسَ ْهـــِر اْرتَ ــــَن الـــدَّ ــِه ِم ــي ـــــُه ف اأنَّ

َغـــَدا ــى  حــتَّ ــا  ــنَ ِب ــى  ــسَ ــو� يُ ــــَزْل  يَ مل  ــى)-  ــسَ َو� َمــــْن  يِف  ــا  ــنَ ب ــِه  ــْي ــنَ ــْي َع ــُر  ــْح ــسِ �

ومنها: 

ــُه ــْرُف َط َمـــا  اإذا  ــجــاً  ــْل َم ِل  اأيــــَن   -  9 َجيَّ�َسا  نَـــْحـــِوي  ــْحــِر  ــ�ــسِّ ال ــو�ــِس  ــجــيُ ِب

ــهــا ــَل ــ�ــسُ اأَنْ ــــُه  ــــاُظ اأَحْلَ ــْت  ــسَ ــ� ونَ ـــا)3)10-  ـــِطـــ�ـــسَ اأَبْ اأَْن  ــهــا  ــ�ــسُ ــْط بَ فــثَــنَــان 

ــُه ــبُ ــسَ ــ� َتْ ــى  ــسَ ــ� َم ـــــا  اإمَّ ــــاأٌ  َر�ــــسَ ــى)))11-  ــ�ــسَ ــتَ ــٍب فــانْ ــ�ــسْ ــَه ــنــاً ِنــْيــَط ِب ُغــ�ــسُ

َراِجــــٍح ِبـــــِرْدٍف   ُ اخَلـــ�ـــرصْ ثَــُقــَل  ــا)))12-  �ــسَ ـــَو الــرِّ ل ـــدَّ ـــِت ال ـــَل ـــَق ــا اأَثْ ــَم ــَل ــْث ِم

ـــداً ـــاِع َق ـــاً  ـــوم يَ ــــلَّ  َظ ـــا  َم فـــــاإذا  ـــا)))13-  ـــسَ ـــُر� ـــُه اأَْوَطــــــــــاأَ ِمـــْنـــُه ُف ـــتُ ـــْل ِخ

ُه َخــدَّ َعْيِني  ــاُظ  ــَح ـــْ اأَل َخم�َسْت  ــا)1-  ــِظ َقــْلــِبــي َخــَمــ�ــسَ ــْح ــلَّ ــال ــا ب ــم ــَل ــْث ِم

ــراً ــُط ــسْ اأَ� ــْيــه  َعــَل َعيني  ــْت  نَــَقــ�ــسَ ــا))))1-  ــسَ ــ� ــِق ــي نُ ــِب ــل ــَق ــا ِب ــمَّ اأْعــــَربَــــْت ع

ـــْت ـــَدنَ َف ـــْت  ـــلَّ َتَ ــــمَّ  ثُ ُمـــِنـــَعـــْت  ــا))))1-  نَــَعــ�ــسَ َقــــْد  مـــا  اأَْرَداَك  ــــــا  َ ُربَّ

ــِه ِب ــُل  ــْي ــلَّ ال ـــَرى  يُ ــْدِر  ــبَ ــــَت كــال اأَنْ ــا)1-  ـــــْوراً وَطــــــْوراً ُمــوِحــ�ــسَ ــاً َط ــس ــ� ــوؤِْن ُم

ا: �صوء الب�رض من غري عمى. )1) الَع�صَ

)2) ارت�صى: من الر�صوة؛ وهي اجُلعل. 

)3) ن�صت: جرّدت. والبط�ص: ال�صطوة والأخذ بالعنف. 

)4) ر�صاأ: الظبي اإذا قوي وحترك وم�صى مع اأمه. ونيط عليه ال�صيء: ُعلِّق عليه. واله�صب: جمع ه�صبه وهي الرابية اأو املرتفع 

من الأر�ص. واله�صب: جلبات القطر بعد القطر. 

)5) الردف: الكفل والعجز، وخ�صَّ بع�صهم به عجيزة املراأة. وراجح: وازن.

)6) الوطي: الوطي من كل �صيء: ما �صهل ولن.

)7) نق�ص: مننم.

)8) نع�ص: نع�صه اهلل نع�صًا واأنع�صه: رفعه. 

التخريج )20):   

)1-18)  الذخرية يف حما�صن اأهل اجلزيرة 566/1. ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 85. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 411. واأما   

)بنو اأمية يف الأندل�ص 120) فقد اأ�صقط البيتني ال�صاد�ص وال�صابع �صهواً منه.
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الَهَوى �َساَء  َفَقْد  �ِسْئَت  كما  ُكــْن  ــا)1-  ـــــا يَــ�ــسَ ـــا َم ـــنَ ـــي ــــُذ ِف ــــِف ــــْن ـــــــُه يُ اإنَـّ

-21-

:
(1(

]الرمل[يف احلّلة ال�صرياء )1: 222)
نَــَقــا ـــ�ـــسِ  ِدْع يف  يَــْهــتَــزُّ  ــٌن  ــسُ ــ� ُغ اِدي ُحــــَرَقــــا)2)1-  ـــُه ُفــــــــوؤَ ـــْن ــي ِم ــِن ــتَ ــْج يَ

ــِه ـــْن َوجــِه ِم ــا  لــنَ ــُن  ــسْ ــ� ـــَع احُل ـــَل اأَْط َّــــِحــــَقــــا)3)2-  ــــــَرى مُم ـــ�ـــسَ يُ ـــْي ــــراً لَ ــــَم َق

اأَْحـــــوٍر ِرمٍي  ـــــْرِف  َط َعــــْن  فـــَرنَـــا  َقــــا)))3-  ـــْهـــٌم ِلــَقــْلــِبــي فــــوِّ ــــُظــــُه �ـــسَ  حَلْ

ــُه ــتُ ــْل ِخ ُدرٍّ  ِعـــْقـــِد  َعــــْن  ــٌم  بَــا�ــسِ ــــاُه الـــُعـــنُـــَقـــا))))-  ــــتَ ــــثَ ـــُه ِل ـــْت ـــبَ ـــَل ـــسَ �

ْفَحِتِه  �سَ يف  ــْدِغ  ــ�ــسَّ ال لُم  ــاَل  ــسَ � ــــا))))-  ــــَوِرَق ـــــى ال ـــْ�ِ َواَف ـــتِّ ـــيـَــالَن ال �ـــسَ

ـَــــا اإنَّ فـــيـــِه  ـــُن  ـــ�ـــسْ احُل َفـــتـَــنـــاَهـــى  ــــــا))))-  اأْوَرَق ــا  م اإذا  ــُن  ــُغــ�ــسْ ال ــُن  ــْحــ�ــسُ يَ

ــُه ــتُ ِخــْل ــى  ــتَّ َح  ُ اخَلـــ�ـــرصْ ِمــْنــُه  َرقَّ  ــا))))-  ــَق ــسِ ــ� ــــْد َع ــُه َق ــفَّ ــسَ ـــوٍل � ـــُح ــــْن نُ ِم

ــُه ــَم ــيَّ تَ َقــــْد  ْدَف  الــــــــرِّ ـــــــاأنَّ  وَك ــــًى َقـــلـــَقـــا)9))-  ــــيــــِه ُمــــَعــــنّ ـــــَدا ِف ـــــَغ َف

ــاً ــم ــاِع نَ ـــُه  ـــْن ِم َجـــــــاَوَر  نـَـــاِحــــاًل  ـــَقـــا)10)9-  ـــِن ُمـــْعـــتَ ِل  َظــــلَّ  َكــَحــِبــْيــِبــي 

ملْ ــَف  ــْي َك ــهــانَــا  ــبَ اأَ�ــسْ اإْذ  ــاً،  ــَجــب َع ــــا)11)10-  َق ــــرَتِ ــــْف يَ ومل  َهــــْجــــراً  ـــا  ـــِدثَ ـــْح يُ

)1) قال ابن الأّبار: »وله من ق�صيدة فريدة اأولها: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 222/1. 

)2) الدع�ص: قور من الرمل جمتمع.

حق: املمحّو. )3) البيتان الثاين والثالث اإ�صافة من الّذخرية. واملمَّ

)4) اأ�صفت الفاء يف اأول البيت لي�صتقيم الوزن. 

)5) اللِّثة: مغرز الأ�صنان. 

)6) يف الدرة: »يف وجنته«.

)7) يف الّذخرية: »وتناهى«.

«. و�صّفه: �صّفه احلب واحلزن: لذع قلبه، وقيل اأْنحله. )8) يف الت�صبيهات: »دقَّ

)9) يف الت�صبيهات: »َعِلَقا« وَعِلَق حبها بقلبه؛ اأي: هويها. وتيَّمه: ا�صتعبده الهوى. واملُعّنى: املتعب. والقلق: املنزعج.

)10) الناحل: املهزول.

)11) الهجر: ال�رضم. 
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 :
(1(

ومنها ي�صف اخلمر

َجى الدُّ ُجْنَح  َك�َسْت  َقْد  َكاأْ�ٍس  ُربَّ  ــــا)2)11-  ََق ــــرصْ ــاهــا اأَ� ــنَ ــــوٍر ِمـــْن �ــسَ ــــوَب نُ ثَ

ــِه ــْرِف َط يف  ــاً  ــس َر� ــِقــيــهــا  �ــسْ اأَ ـــتُّ  ِب ـــــــــا)3)12-  ـــي اأََرَق ـــِن ـــــــوِرُث َعـــْي ـــٌة تُ ـــنَ �ـــسِ

ِخــْلــتـُـَهــا ــى  حــتَّ ــْنِ  ــَع ــل ِل ــْت  ــيَ ــِف َخ ـــــِظـــــِه َمـــــا يـُــتَّـــَقـــى13-  ـــي ِمــــــْن حَلْ ـــِق ـــتَّ تَ

ــِه َكــفِّ ـــْن  ِم ــٍع  ــا�ــسِ نَ يف  ـــْت  َق َ ـــرصْ اأَ� ـــى الــَفــَلــقــا))))1-  ــْمــ�ــِس لَق ــاِع الــ�ــسَّ ــَع َكــ�ــسُ

ـــِه ـــِل اأُْن يف  ـــكـــاأْ�ـــسَ  ال ـــــــاأَنَّ  وَك ـــا))))1-  ـــَوَرَق ــو ال ــُل ــْع ــسِ تَ ــ� ْج ــرََّ ــَرُة ال ــْف ــسُ �

َمْغِرباً ـــوُه  َوُف �َسْم�ساً  بََحْت  اأَ�سْ ـــا))))1-  َق ِ ـــ�ـــرصْ ــي َم ــيِّ ــح ُ ــي امل ــاق ــسَّ ــ� ويــــُد ال

َفــِمــِه يف  ــــْت  ــــَربَ َغ َمــــا  ـــــاإذا  ف ــا))))1-  ــَق ــَف ــسَ � ـــُه  ـــْن ِم اخَلـــــدِّ  تـَـــَرَكــــْت يف 

 :
(8(

ومنها يف اأو�صاف �صتى

ـــُه بُـــوبُ ـــوؤْ �ـــسُ ـــٍل  ـــِط َه ــــاٍم  ــــَم وَغ ـــَقـــى)9))1-  ــى و�ـــسَ ــنَّ ــغ و�ــــسَ َف ــــــاَدَم الــــرَّ نَ

)1) هكذا وردت يف الأ�صل، مما يدّل على اأنَّ املوؤلف جتاوز عدداً من الأبيات.

واملغرب  والّذخرية  الت�صبيهات  الّدجى«، ويف  »�صخ�ص  واملغرب:  املطرب  الّدجى«، ويف  »�صم�ص  الت�صبيهات:  )2) يف 

واملطرب واليتيمة: »من �صناها يققا« ويقق: هو الأبي�ص �صديد البيا�ص. وُجنح الّدجى: جنح الليل اأي جانبه، وقيل 

اأوله، وقيل قطعة منه نحو الن�صف. 

حلظه«.  »يف  الت�صبيهات:  ويف  »قلت«.  واليتيمة:  اأ�صقيها«،  »ظلُت  واملطرب:  واملغرب  والّذخرية  الت�صبيهات  يف   (3(

َنة: النعا�ص. والأرق: ال�صهر.  وال�صِّ

)4) يف املغرب واملطرب: »برزت يف....... وايف الفلقا«. واليتيمة: »وافى«. والفلق: ال�صبح.

والورق:  فلقا«.  يعلو  اأ�صبح  »�صفق  وامل�صالك:  امل�صيئة  والدرة  املربزين  رايات  ويف  »فكاأن«.  الت�صبيهـات:  فـي   (5(

الدراهم.

«. ويف رايات املربزين: »طلعت �صم�صًا«.
ّ
)6) يف بغية امللتم�ص وجذوة املقتب�ص واملغرب: »يدا ال�صاقي املحيي

ه«. وال�صفق: بقية �صوء ال�صم�ص وحمرتها يف اأول الليل. ذكر �صاحب الّدرة امل�صيئة تعقيبًا على  )7) يف الت�صبيهات: »يف كفِّ

البيتني ال�صاد�ص ع�رض وال�صابع ع�رض فقال: ولعلَّ من ها هنا اأخذ قائل هذين البيتني: 

يكرعها ـــات  ب ــي  ــدمي ن ــا  م اإذ  ــراء  ــم ـــــالألء يحرتقح ال مـــــن  عــلــيــه  اأخــ�ــســـــى 

غربت ما  ال�سم�س  اأن  يحلف  جــاء  ال�سفقلو  وجــهــه  يف  كـــّذبـــه  ــه  ــي ف ــي  ـــ ف

الدرة امل�صيئة 575/6 ومل اأهتِد لقائلهما.  

)8) كذا يف الأ�صل.

)9) الهطل: املطر املتفرق العظيم القطر، وال�صوؤبوب: الدفعة من املطر اأو غريه.
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ــٌق ــْطــبَ ُم ِمــْنــُه  ــــــسَ  الأَْر� فـــَكـــاأنَّ  ـــا)1)19-  ـــَق ـــِب ــــاٍن اأُْط ــَب َج ــسْ ــ� ــنَّ ــــــاأَنَّ ال وَك

ــــِه اأَْرَجــــاِئ عــلــى  ُق  ـــــَ�ْ ال َخـــَلـــَع  ــا بـَـــَرَقــــا)2)20-  ــمَّ ـــ ـــُه ل ـــْن ـــٍي ِم ـــسْ ـــــْوَب َو� ثَ

بــِه ـــــْوَن  اَل الـــَعـــاِر�ـــسَ  ـــــاأنَّ  وَك ـــا)3)21-  ـــَق ـــَل ـــِه بَ ـــْي ـــَل ـــى َع ـــلَّ اأَْدَهـــــــــٌم َخ

ــُه لَ َهـــبَّـــْت  اإْذ  ـــَح  ي ـــرِّ ال ـــــاأنَّ  وَك َعــْقــَعــَقــا)))22-  ـــُه  ـــْن ِم اَلـــــوِّ  َْت يف  ــــــرَّ َط

ــِمــهــا َنْ ــاري  �ــسَ ـــلَّ  َظ ـــاٍل  لَـــيَ يف  ـــا)))23-  ـــرَق ـــطُّ ال ــتَــِبــُن  يَــ�ــسْ ل  ــــراً  ــــاِئ َح

ــبَــاَحــُه ِمــ�ــسْ ــَهــا  ل ُق  الـــــَ�ْ اأَْوَقــــــَد  َقـــا))))2-  ـــا ُمـــ�ـــرصْ ـــاَه ـــــُه ُدَج ــى َوْج ــنَ ــثَ ــانْ ف

ــَرْت ــَج َف َحــِنــْيــنــاً  ــُد  ْع ــرَّ ال ــَدا  ــسَ ــــــْزِن َعـــَلـــْيـــِه َغــــِدَقــــا))))2- و� ُ �ـــــسُ امل اأَْكـــــوؤُ

َماِئاًل ــَحــى  واأَ�ــسْ ــاً  �ــرُصْب فانْتَ�َسى  ـــى))))2-  ـــَق ـــواَن وَقـــــْد َخــــرَّ لَ ـــَل نَـــ�ـــسْ ـــْث ِم

ــْد وَق ْم�ُس  ال�سَّ بُــُه  َتْــُذُ َوَغــــَدْت  ــــا)9))2-  ــــُرَق ــنَــاَهــا ُنْ ــــْن �ــسَ ــــُه ِم ــــْت ــــَف اأَحْلَ

نَْف�َسُه ــيــي  ُتْ ــْمــ�ــَس  الــ�ــسَّ ــاأنَّ  ــك ف ــا)10))2-  ــَق ــيِّ ــ�ــسَّ ــي ال ــي ــوِق ُتْ ــسُ ــ� ــْع َ ُة امل ــــرَّ ُغ

ــَدى ــنَّ ال ــوُه  ــُل ــْع يَ ـــــَوْرَد  ال ــــاأنَّ  وَك ـــا)11)29-  ـــَرَق ــدى َع ــْن ـــُة املَــْحــبُــوِب تَ ـــنَ َوْج

ـــٍع ـــاِق َف ــــاٍر  ــــَه بَ َعـــــْن  ـــا  يـَــتـَــَفـــقَّ ـــِوي َوَمــــَقــــا)12)30-  ـــْط ــُه بــــالــــَوْرِد يَ ــتَ ــْل ِخ

)1) يف الذخرية: »وكاأن اله�صب«. واملطبق: طبق املاء وجه الأر�ص؛ اأي غّطاه.

)2) يف الذخرية: »ملا اأبرقا«. وثوب و�صي: يكون من كل لون.

الأ�صداد.  الأ�صود وهو من  اأو  الأبي�ص  الأفق. واجلون:  ال�صحاب يعرت�ص يف  الّذخرية: »ظّل عليه«. والعار�ص:  )3) يف 

والأدهم: الأ�صود. والبلق: ال�صواد والبيا�ص.

)4) العقعق: طائر معروف.

)5) يف احلّلة ال�صرياء : »�صّل«، وما اأثبته من الّذخرية. وي�صتبني: ي�صتو�صح.

)6) يف الذخرية: »وقد الربق..... م�صباحها فثنى جنح«. ويف الت�صبيهات: »جنح« وُجْنح الليل: طائفة منه.

)7) يف الت�صبيهات: »عليه غدقا«. ويف الّذخرية: »عليها غدقا« والغدق: املطر الكثري العام.

: �صقط. ولقى: ملقى على الأر�ص. )8) البيت اإ�صافة من الّذخرية. وَخرَّ

)9) يف الت�صبيهات والّذخرية: »حتنو له«. واأحلفته: األب�صته. و�صناها: �صووؤها. والنمرق: الو�صادة.

ة: بيا�ص الوجه. وال�صيق: امل�صتاق. )10) الغرَّ

)11) يف الت�صبيهات: »فكاأن«. ويف نفح الطيب والبديع، والت�صبيهات والّذخرية: »وجنة املع�صوق«. واأ�صفت الواو يف 

اأول البيت لي�صتقيم الوزن.

)12) يتفقا: يتفقاأ اأي ين�صق وينجاب، ويقال تفقاأت البهمي: ان�صقت لفائقها عن نورها. والومق: املحبة. 
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ـــَدا َغ ــولــَن  الــَو�ــسُ ــْنَ  ــبِّ ــح ُ ــامل ك ـــــا)1)31-  ـــــِرَق ــــــذا َف ــــــذا، وَه ــــِجــــاًل َه َخ

ـــٍة َرْو�ـــسَ يف  اأَْنُــــــٍم  ـــْن  ِم ــا  ــه ــالَ يَ ــــا)2)32-  ــــَق ــــْن ُربَــــاَهــــا اأُُف ــْت ِم َقـــد تَـــرقَـّ

َحى ال�سُّ �َسْم�ِس  اإىل  ِمْنُه  ورنَــْت  ــــا)3)33-  ــي احَلــــَدَق ــِب ــسْ ــ� ــوِر تُ ــنُّ ــل ـــــَدٌق ل َح

َجـــاَدَهـــا ــا  لـــــمَّ ــَر  ــْط ــَق ال ـــــاأنَّ  َوك ــا)3-  ــَق ــب ِزْئ ــا  ــه ــْن ِم ْوَراِق  الأَ يف  ـــاَر  �ـــسَ

ومنها يف الفخر: 

ــٍس ونـَــَدى ــاأْ� ــبَ ِل ِمــْثــِلــي  ــتــًى  َف َمـــْن  ـــــــاٍل وَفــــــَعــــــاٍل وتُــــَقــــى؟)3-  ـــــــَق َوَم

اأََدِبـــي وَحــْلــيــي  ــي،  نـَـْفــ�ــسِ يِف  َ �ـــرصَ ــا)3-  ــَق ــلِّ ـــَد ال ـــْن ـــامـــي ِمــــْقــــَول ِع وُحـــ�ـــسَ

ُه ـــَ�ُ ـــْخ يَ ــــْن  َم ـــَد  ـــْن ِع ــان  وِلــ�ــسَ َقـــى))))3-  ــِه الـــرُّ ــي ــِن ــْث ــَس يَ ــ� ــْي اأُْفــــُعــــواٌن لَ

ٍ ــرصِ ــ� ــْع ُم َعــــاٍف  مُيْــــُن  ـــْيـــِنـــي  ومَيِ ـــا)3-  َق ـــرَتِ ـــْف ـــْت َحــــْمــــداً َغـــــَدا ُم ـــَع ـــَم َج

ـــِذي الَّ ــِن  ي لــلــدِّ  ُ ــرصِ ــا� ــنَّ ال َي  ــــدِّ َج ـــُه الـــِفـــَرَقـــا)))39-  ـــْن ــــاُه َع ــــْت َكــــفَّ َق ــــرَّ َف

ـــاً واأَب نَْف�ساً  اِف  َ ـــــرصْ الأَ� اأَ�ــــرصُف  ـــى)))0)-  ـــَق ـــْرتَ ــــْنَ يـَــْعـــُلـــوُه واأَْعــــَلــــى ُم ِح

ــي وِب ــَن  ــيِّ ــِم ــ�ــسَ ــْب ــَع ال َفــْخــُر  ــــا  اأَن ـــا)))1)-  ـــَق ـــَل ـــا اأَْخ ـــُم َم ـــِرِه ـــْخ َجــــدَّ ِمــــْن َف

ــِدِهــْم جَمْ ــْن  ِم َعَفى  َمــا  اأْك�ُسو  اأَنَـــا  ــْعــِرَي َرونَـــَقـــا)))2)-  ــــــِق �ــسِ ــى َرْونَ ــَل ــُح ِب

)1) َفِرق: جزع وا�صتد خوفه.

)2) اإ�صافة من البديع يف ف�صل الربيع. 

واأحداق  َحَدٌق  واجلمع  العني،  و�صط  امل�صتدير  ال�صواد  وهي  احلدقة؛  مفرده  واحلدق:  منها«.  »ودنت  البديع:  يف   (3(

وِحداق.

قى: جمع الرقية وهي العوذة. )4) الأفعوان: ذكر الأفاعي. والرُّ

)5) الِفَرق: الأحزاب وامِللل، ويق�صد بهم الأعداء املختلفني. 

)6) املرتقى: املكان ُي�صعد اإليه.

)7) العب�صمّيني: ن�صبة اإىل عبد �صم�ص وهو من اأجداد بني مروان. واأخلق: َبلي.

)8) عفى: در�ص وامنحى. والرونق: ماء ال�صيف و�صفاوه وح�صنه، ورونق ال�صباب: اأوله وماوؤه. 

التخريج )21):   

)7-17) كتاب الت�صبيهات 94، 103، 143.   

، اإذ تفّرد مبثل هذا  ٌ )11ـ 14،  16، 17، 20) يتيمة الدهر 70/2، ون�صبت اإىل القر�صي املعروف بالفرح، ووهم الثعالبي َبنيِّ  

اللقب، واملوؤكد اأن م�صدره الذي اأخذ منه مل ي�صل اإلينا. =
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-22-

:
(1(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )254)
�ُسْغال ِن  ــرَّ َفــ�ــسَ ـــِري  َدْه ِل  َغ  ــرَّ ــَف تَ املَْحاَل1-  ِتَي  َرو�سَ ِب  ِخ�سْ ِمْن  ِني  �سَ َوَعوَّ

ــا َ ــاأنَّ ــَل ك ــْي ــِب ــنَّ ال ـاأِْر  بــالــثَـّ ــُب  ــاِل ــَط يُ نـَـْبــال)2)2-  اأَْحــ�ــســاِئــِه  بــَن  ِمــْنــُه  النُّْبَل  يَــَرى 

-23-

:
(3(

]الب�صيط[يف كتاب الت�صبيهات )267)
ُمْتَفياً كاملَْعُقوِل  ْهِر  الدَّ يف  بَْحُت  اأَ�سْ ــُمــُه)))1-  ــوِن وَمــا تـَـْخــَفــى َمــفــاِهِ ــيُ ــُع َعــِن ال

ِنِه تَ�سمُّ يف  ــْدِري  �ــسَ ْحُر  ال�سِّ ا  كاأنَّ َكامِتُُه)))2-  َفْهَو  �رِصِّي  َي  و�َسْخ�سِ ي  �َسْخ�سِ

)1-3، 16، 17) جذوة املقتب�ص 547/2، وبغية امللتم�ص 614/2، واملغرب 186/1.   =

)1-3، 6، 11، 12، 15-21، 23-27، 29) الّذخرية 565/1.   

)11، 12، 14، 16، 17) املطرب 72.   

)1، 4-25، 27-31، 33-42) احلّلة ال�صرياء 222/1.   

)29-33) البديع يف ف�صل الربيع وتفّرد �صاحب البديع بالبيت الثاين والثالثني.   

)1، 5، 6، 15-17) املرق�صات املطربات 76، والدرة امل�صيئة 575/6.   

)1، 5، 6، 17) م�صالك الأب�صار 8/17.   

)16 ،17) ف�صائل الأندل�ص. ويف رفع احلجب امل�صتورة 1069، اأورد البيت ال�صاد�ص ع�رض فقط.   

)1، 5، 6، 16، 17، 29) نفح الطيب 126/5، 173/4.   

)1-31، 33-42) مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 72.   

)1-25، 27-31، 33-42) بنو اأمية يف الأندل�ص 121.   

)1-42) �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 413.  

)1) وردت يف باب العتبار بفناء النا�ص وتقلب الدهر بهم. 

)2) النُّبل: الف�صل. والنَّبل: ال�صهام العربية. 

التخريج )22):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .124 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .84 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   .254 الت�صبيهات  )1-2)  كتاب   

الأندل�ص 419. 

)3) وردت يف باب �صواذ يقل نظائرها.

)4) املعقول: اْعتِقل الرجل اأي ُحِب�َص.

)5) كامته: خُمفيه. 
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َفَرجاً ِل  ِمْنُه  يَْخ�َسى  ْهــُر  الــدَّ َا  كاأنَّ ــُمــُه)1)3-  مَتَــاِئ الــبـَـْلــَوى  َعَلى  ــوِدي  ــيُ ُق َفــِمــْن 

-24-

:
(2(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات)266)
َفــاإِنَّــُه ِل  َعــاِئــٌب  �ِسْجِني  ــوُل  ُط ــا  وَم  -1(3(

ــنِّ ــسَ ــال � ــَن بَ ــِدْئ ـــاٍب �ــسَ ـــبَ لْ
ــنٌّ لأَ ِمــ�ــسَ

بَْت  تََك�سَّ كــالــُعــَقــاِر  اإلَّ  ـــا  اأَنَ ـــا  َوَم  -2(((
نِّ ــــدَّ ال ــرِة  ــاَق ــَع ُم يف  ــبــاً  وِطــْي ْيماً  نَ�سِ

-25-

:
(5(

]الطويل[يف احلّلة ال�صرياء)1: 221)
نَْبِني َمــا  ــلَّ  ُك َهــاِدمــاً  َدْهـــراً  اإِنَّ  اأَل  يُْفِني)))1-  كما  ويَْفنَى  يُْبِلي  كما  �َسيَْبَلى 

َا اإنَّ الَفوُز،  ُهَو  نيَا  الدُّ يف  الَفوُز  وما   -2(((
الــَغــْنِ مــَع  فيَها  بِْح  بالرِّ الَفتَى  يـَـُفــوُز 

)1) التمائم: جمع التميمة؛ وهي عوذة تعلق على الإن�صان. 

التخريج )23):   

)1-3)  كتاب الت�صبيهات 267، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 85. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 419. ومل ترد الأبيات يف   

)بنو اأمية يف الأندل�ص). 

)2) وردت يف باب �صواذ يقّل نظائرها. 

د به. : َحجر ُيحدَّ )3) امل�صنُّ

: وعاء اخلمر.  )4) املعاقرة: الإدمان يف �رضب اخلمر. والّدنُّ

التخريج )24):   

)1-2)  كتاب الت�صبيهات 266، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 78، اإذ �صّمها املرتجم اإىل القطعة التالية )24) لتنا�صبهما   

فاأ�صبح ترتيبهما اخلام�ص وال�صاد�ص. وكذا يف )بنو اأمية يف الأندل�ص 124). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 422. 

)5) قال ابن الأّبار: »ومن �صعره يف معتقله: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 221/1.

)6) ذكر املحقق اأنه ورد يف هام�س املخطوط اإىل ميني هذا ال�سطر: اأخذ قول البحرتي برّمته: 

ــى وتــبـــــلــى ــن ــف ـــا ن ــل م ـــ ــث ــار�ــســـــتــفــنــى م ـــ كــمــا نــبــلــى، ويـــــــــدرك مــنــك ث

وبلي الثوب اأي رّث.  

)7) الَغنْب: اخلداع يف البيع. 

التخريج )25): =  

Diwan-Bin-Marwan.indb   465 12/8/09   9:39 AM



466

نَِعْيِمَها لـَـِذيْــِذ  َعــْن  ِببُوؤْ�ٍس  يُجاَزى  َتْني3-  ــُه  َكــفُّ َغـــَدْت  ــا  َّ مِم َدى  ـــرَّ ال َويْجِني 

ِلَغايٍَة يَْجِري  احُلــْزَن  اأَنَّ  �َسكَّ  ول  ــِن)-  ــظَّ ــئــُة ال ــيِّ ـــــْرِء �ــسَ َ ــَس امل ــ� ــْف ـــِكـــنَّ نَ ولَ

-26-

]ال�رضيع[يف احلّلة ال�صرياء )1: 225):
ـــا ـــَه ـــاِن ـــَف اأَْج ــــاُن  ــــ�ــــسَ اإِنْ َــــا  كــــاأنَّ ـــــْن َتْـــيـــِرَهـــا ُمــــْدِمــــُن1-  لــلــَخــْمــِر ِم

ـــُه ـــنَّ ـــِك َول ـــاً  ـــان ـــسَ ـــ� اإنْ ـــسَ  ـــ� ـــْي ولَ ــُن)1)2-  ــُك ــسْ ــ� يَ ــا  ــَه ــِت ــَل ــق ُمْ َهــــــاُروُت يف 

-27-

:
(2(

]الطويل[يف كتاب الت�صبيهات )277)
َحالِتي ُة  ــدَّ �ــسِ اَد  احُل�سَّ تُ�ْسِمِت  فال  ـــُه)3)1-  ـــانُ ـــنَ ِع ــدُّ  يُــ�ــسَ َجــــــواٌد ل  َفــــــاإنِّ 

ــًة اإَِدالَ ي  َخدِّ بالأَْر�ِس  َقْت  اأُلْ�سِ وما  ــُه)))2-  ــانُ ــنَ ــسِ ــنَّ � ــسُ ــِح � م ــرُّ ــال ــي َك ــِن ــنَّ ــِك َول

)1-4)  احلّلة ال�صرياء 221/1. ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 77، وقد زاد املحقق بيتني يف القطعة هما بيتا القطعة ال�صابقة   =

)23)، واأخذهما عن كتاب الت�صبيهات. وبنو اأمية يف الأندل�ص 124. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 422. 

)1) هاروت: ملك ذكر يف القراآن الكرمي مع ماروت. 

التخريج )26):   

)1-2) احلّلة ال�صرياء 225/1، ومع �صعراء الأندل�ص واملتنبي 79. وبنو اأمية يف الأندل�ص 125. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص   

.420

)2) وردت يف باب �صواهد تقل نظائرها.

)3) نّبه املحقق على اأّنه يف اأحد الن�صخ: »ي�صد عبانه«. وعنان الفر�ص: جلامه.

)4) اأََدلَّ رجل على اأقرانه: اأخذهم من فوق. و�صنان الرمح: حّده ون�صله. 

التخريج )27):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .124 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .85 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   ،277 الت�صبيهات  )1-2)  كتاب   

الأندل�ص 421.
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-28-

:
(1(

]الب�صيط[يف كتاب الت�صبيهات)256)
يِب اأَ�ًسى ْهِر َراأْ�ِسي ِباملَ�سِ ْت يَُد الدَّ )2)1- َو�سَّ

َمــْو�ــســيِّ بَاِح  املِ�سْ ِب�َسنَا  َغْيَهٍب  يف 

َفْحٍم يف  ــاِر  ــنَّ ال ــَب  ــْي َدِب فيِه  ـــَدبَّ  َف  -2(3(

ــيِّ ــِف ــْن ــي ُدَجـــــاُه ِبـــَلـــوٍن َغــــْرِ َم ــِف ــْن يَ

ــَهــا ــبَ َكــتَّ ــــْنَ  ِح ــي  ــِب ــِيْ ــس ــ� ِبَ ـــُه  ـــاأنَّ ك ـــــي3ِّ-  ــا َكـــــفُّ اأُمِّ ــه ــْت ــبَ ــتَ ــِحــْيــَفــٌة ك �ــسَ

)1) وردت يف باب ال�صيب والهرم.

اللون الأّول. والغيهب:  الّدهر«. وو�ّصت: و�صعت لونًا يخالف  بنا  الن�صخ: »و�صب  اإحدى  اأّنه يف  نّبه املحقق على   (2(

الظلمة. 

: انت�رض.  )3) دبَّ

التخريج )28):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .125 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .84 واملتنبي  الأندل�ص  �صعراء  ومع   ،256 الت�صبيهات  )1-3)  كتاب   

الأندل�ص 423. 
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د بُْن ِه�َسام )املهدي))1) ))ـ ُممَّ

)))3ـ00)هـ)

 بن حممد بن عبد اهلل بن 
(2(

 هو حممد بن ه�صام بن عبد اجلّبار بن عبد الّرحمن الّنا�رض

حممد ابن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد 

 .
(4(

ه اأم ولد ا�صمها مزنة ، ويلّقب باملهدي، واأمُّ
(3(

امللك بن مروان بن احلكم. يكنى اأبا الوليد

. وهو م�صعل نار الفتنة؛ فقد ثار 
(5(

 كان مقدامًا ج�صوراً على كّل بلّية، م�صطرب الراأي

، فقتل احلاجب 
(6(

على ه�صام املوؤيد �صنة 399هـ، وكان حاقداً على العامريني لقتلهم اأباه ه�صامًا

، ثّم اأخذ البيعة لنف�صه، وكانت خا�صته من ال�صوقه 
(8(

، واأخذ املوؤيد فواراه واأظهر موته
(7(

الّنا�رض

 .
(9(

والرعاع، وجرت له مع �صليمان امل�صتعني وقائع انتهت مبقتله عام 400هـ

 وكانت مّدة دولته �صبعة ع�رض �صهراً؛ منها �صّتة بالثغر. ومات عن اأربعة وثالثني عامًا، 

 .
(11(

. ومل يعقب اإّل عبيد اهلل، انقر�ص عن غري عقب
(10(

اإذ كان مولده �صنة 366هـ

 .
(12(

 واملهدي اأبي�ص، اأ�صقر، اأ�صهل، تام القامة، به انحناء، تعلوه �صفرة

ترجم له: الّذخرية 43/1، وجذوة املقتب�ص 47/1، وبغية امللتم�ص 44/1، واملعجب 41، والبيان املغرب 50/3، والكامل    (1(

7: 351، واأعمال الأعالم 112، والوايف بالوفيات 163/5، و�صري اأعالم النبالء 129/17.

)2) من �صائر امل�صادر، وتتّمة الن�صب يف الكامل يف التاريخ 621/6.

)3) جذوة املقتب�ص 47/1، وذكر ل�صان الدين اأّن كنيته اأبو اأيّوب. اأعمال الأعالم 109.

)4) امل�صادر ال�صابقة. وزاد ابن عذاري: ولقبها كبارة، وتعرف بالعرجاء، خللع كان بها. البيان املغرب 50/3.

)5) البيان املغرب 61/3.

)6) قتل املظفر بن اأبي عامر والده لتهامه بالتدبري على دولته. انظر احلّلة ال�صرياء 5/2 واأعمال الأعالم 109.

)7) هو عبد الّرحمن بن اأبي عامر ـ امللقب ب�صنجول ـ ويل احلجابة بعد اأخيه املظفر، وقد اتهمته اأم املظفر )الّذلفاء) بالتدبري 

على دولة ابنها وقتله بال�صم، فهّيجت املروانية �صّده، وات�صلت باملهدي واأمّدته بالأموال. انظر البيان املغرب 52/3، 

واأعمال الأعالم 109. 

�ص مبثله رجاًل ن�رضانّيًا مّيتًا، واأخرجه للّنا�ص، فاأيقنوا مبوته. البيان املغرب 77/3، الكامل 7: 351. )8) �صخَّ

)9) انظر الذخرية 43/1، واحلّلة ال�صرياء 50/2. وجذوة املقتب�ص 47/1، والوايف بالوفيات 163/5.

)10) جذوة املقتب�ص 47/1، وبغية امللتم�ص 44/1، واملعجب 41.

)11) جمهرة اأن�صاب العرب 101. وانظر ترجمة غالم الف�صيح الذي ادعى اأنه عبيد اهلل بن املهدي.

)12) البيان املغرب 50/3.
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�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره خم�صة اأبيات يف قطعتني، كلتيهما يف الغزل. 

-1-

:
(1(

]الب�صيط[يف الوايف بالوفيات)5: 166)
َقَمُر ول  �َسْم�ٌس  َفــال  َطَلْعِت  اإذا  البَ�رَص1ُ-  ِك  َغـــْرَ يـَـْهــَوى  لَْي�َس  الَِّتي  ـــِت  اأَنْ

نََظِري َعْن  ْهُر  الدَّ َطــَواِك  يَوٍم  َوُكــلُّ  ــَفــُر2-  ــتَ ــْغ ــَس يُ ــ� ــْي ـــِه لَ ـــَدي ـــــَذاَك َذنـْــــٌب لَ َف

َداِئــَرٌة اِح  الــرَّ و�ــُس  ــوؤُ َوُك َزاِئـــِري  يَا  ــُر)2)3-  ُه ــزُّ ــــُم ال ــِذي الأَْنُ ــَه َف ـــْدَر مَتٍّ  بَ ــْح  لُ

ممّا ن�سب له ولغره: 

-1-

:
(3(

]الكامل[يف نفح الطيب )2: 113)
املــيَّــا�ــِس َقـــَواِمـــَك  ــْبــَه  ـــَت �ــسِ ـــَديْ اأَْه  -1(((

ـــْن اآ�ــــسِ ــاً ِم ــم ــاِع ــاً نَ ــب ــي ــنــاً َرِط ُغــ�ــسْ

ــِه ــاِت ــَرَك َح يف  ــَك  ــْي ــْحــِك يَ ــا  َ ــاأنَّ ــَك َف  -2(((
ــــَفــــا�ــــسِ الأَنْ َتْـــِكـــيـــِه يف  ــــا  ــــاأَنَّ وَك

)1) قال ال�صفدي: »ومنه يف جارية اطلعت عليه يف جمل�ص اأن�صه ويهواها: الأبيات«. الوايف بالوفيات 166/5. 

هر: النرّية.  )2) الزُّ

التخريج )1):   

)1-3) الوايف بالوفيات 166/5. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، اأو يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)3) قال املّقري: »ومن �صعر املهدي هذا، وقد حّياه يف جمل�ص �رضابه غالم بق�صيب اآ�ص: البيتان«. نفح الطيب 113/2.

)4) يف الوايف واخلريدة: »م�صبه قدك«. والآ�ص: نبات. ويف اخلريدة: »ن�صرياً«.

)5) يف الوايف واخلريدة: »حتكيكه... يحكيك«. 

التخريج )2):   

وخريدة  للمهدي،  من�صوب  ال�صعر  امل�صدرين  كال  ويف   .125/113/2 الطيب  ونفح   .165/5 بالوفيات  )1-2)  الوايف   

َب البيتان لأبي طالب عبد اجلبار املرواين. ولعل تاأخر وفاة عبد اجلبار عن املهدي باأكرث  الق�رض 215/2. وفيه ُن�صِ

من مئة عام يدفع اإىل ترجيح ن�صبتها اإىل املهدي. 

ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، اأو يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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))ـ عبد اهلل بن حكم بن العبّا�س املروان

)...- بعد 00)هـ)

. يكنى اأبا حممد، ومل تذكر امل�صادر 
(1(

هو عبد اهلل بن حكم بن العبَّا�ص القر�صي املرواين

 .
(2(

زيادة على هذه الن�صبة، فبقي متام ن�صبه اإىل مروان بن احلكم جمهوًل

بي يف بغية امللتم�ص عبد اهلل بن حكم، فقال: »اأديب �صاعر، قال اأبو حممد بن  وذكر ال�صَّ

. واأميل 
(4(

. فيما قال احلميدي: »اأديب، �صاعر اأدركناه بزماننا«
(3(

حزم: اأدركناه بزماننا«

ن�ّصاخ  اأحد  اأ�صقط  ورمّبا  اجلذوة،  كتاب  ذاتها  هي  كتابه  فمادة  بي،  ال�صَّ قول  ترجيح  اإىل 

اجلذوة عبارة »قال اأبو حممد بن حزم«، وهو اأمر غري م�صتبعد. 

وعلى هذا تكون وفاة عبد اهلل منح�رضة بني عامي )384ـ 456هـ) وعلى وجه التقريب 

 .
(5(

يف بداية املئة اخلام�صة

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره �صبعة اأبيات يف ثالث قطع، هي يف الو�صف. 

-1-

:
(6(

]الوافر[يف جذوة املقتب�ص )2: 412)
الَهــَواِء ـدِّ  �سِ ــْن  ِم ْيَغ  �سِ ــواٌء  هـــَ َمــــاِء1-  ـــْكـــِل  �ـــسَ يِف  َمــــاِثــــٌل  ـــْكـــٌل  و�ـــسَ

)1) جذوة املقتب�ص 412/2، وبغية امللتم�ص 444/2، ويف نفح الطيب 269/5، ُذِكَر باأبي حممد عبد اهلل املرواين.

)2) رمّبا كان عبد اهلل بن حكم ينت�صب اإىل العّبا�ص بن عبد اهلل بن عبد امللك بن عمر وزير احلكم وعبد الّرحمن بن احلكم، 

فاأ�صقط امل�صنِّفون اأ�صماء اآبائه و�صوًل اإىل العّبا�ص. واهلل اأعلم.

)3) بغية امللتم�ص 444/2.

احلميدي  كتاب  ياأخذ  ال�صبي  اإّن  اإذ  معلوم،  وهذا  واحدة،  الرجلني  عبارتي  اأن  واملالحظ   ،412/2 املقتب�ص  جذوة    (4(

فين�صخه، ورمّبا اأ�صاف اإليه بع�ص الرّتاجم. 

)5) وذلك لقول ابن حزم: »اأدركناه« اأي اإّنه حلق به يف اأوائل حياته.

)6)  قال احلميدي: »وله يف و�صف كاأ�ص: الأبيات.« جذوة املقتب�ص 412/2.

Diwan-Bin-Marwan.indb   470 12/8/09   9:39 AM



471

ـــى  ـــَف اأَْخ َمـــــالآَن  َعـــايـَــْنـــتَـــُه  اإَِذا  ــــــــاِء)1)2-  ـــا يف الإِنَ َم ــــــــاوؤُُه  اإنَ َعـــَلـــْيـــَك 

ْت ــدَّ ــبَ تَ َكــاأْ�ــٌس  ِبـــِه  ُمــِزَجــْت  واإِْن  ــواِء3-  ــَه ــــْوِب ال ــْمــ�ــِس يف ثَ َكـــنُـــوِر الــ�ــسَّ

-2-

:
(2(

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 269)
َعـْرَفُه يَْكتُُم  اخَلْيـِريِّ  ِمـَن  َعِجْبُت  ــِرُب)3)1-  ــْع ــيُ ــالِم َف ي بــالــظَّ ــرصْ ــ� نَــَهــاراً ويَ

َجى يِب ِمْنُه يَُد الدُّ فيَْحُجُب)))2- َفتَْجِني َعُرو�َس الطِّ بَاِح  ال�سَّ َوْجــُه  ــُه  لَ َويَــْبــدو 

-3-

:
(5(

]الطويل[ يف جذوة املقتب�ص )2: 412)
تَْلَعٍة ُكـلُّ  َرى  الثَـّ اأَبـَْدى  بَـا  َتَلَّْت  الُعْطُل)))1-  ِجيُدَها  احَليَا  ُدرِّ  ِمْن  ــِرَف  َوُزْخ

نَــاِطــقــاً  ـــطُّ  َق تَــِلــْد  مَلْ  اأُمٍّ  ــُج  ــاِئ ــتَ نَ ــُل)))2-  َنْ لََها  حاِب  ال�سَّ َغــْرِ  ِمــْن  َكــاَن  ول 

)1) يف بغية امللتم�ص : »اإناءه«. 

التخريج )1):   

)1-3) جذوة املقتب�ص 412/2. وبغية امللتم�ص 444/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 139. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 479.  

)2)  قال املّقري: »وقال اأبو حممد عبد اهلل املرواين يف اخلريي: البيتني« نفح الطيب 269/5.

رُب«. )3)  يف بغية امللتم�ص : »عجيٌب من خريّي بكُتم عْرفُه«. ويف اجلذوة: »فَيْغْ

)4)  يف اجلذوة: »جتلِّي عرو�ُص..... َيَد«. 

التخريج )2):   

اهلل  عبد  حممد  اأبي  اإىل  البيتان  َب  وُن�صِ  .269/5 الطيب  ونفح   .444/2 امللتم�ص  وبغية   .412/2 املقتب�ص  جذوة   (2  -1(  

املرواين. وبنو اأمية يف الأندل�ص 139. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 479.

املقتب�ص  جذوة  البيتان«  واملطر:  الربيع  و�صفة  يف  �صعره  ومن  بزماننا،  اأدركناه  ممن  �صاعر،  »اأديب  احلميـدي:  قال   (5(

.412/2

ُد فيها ال�صْيُل ثم َيْدفع منها اإِىل َتْلعٍة اأَ�صفل منها.  )6) يف بغية امللتم�ص : »جّيدها الَعْطُل«. والتَّْلعُة: اأَر�ص ُمرتفعة َغِليظة، َيرتدَّ

َلْت، اإذا خال جيدها من القالئد، فهي ُعُطٌل.  واجليُد: الُعنُق. والَعَطُل: م�صدر َعِطَلِت املراأُة وَتَعطَّ

َع جميِع البهاِئِم. والنَّْجل: النَّ�ْصل والولد.  )7) النِّتاُج: ا�صم َيْجمع و�صْ

التخريج )3):   

)1-2) جذوة املقتب�ص 412/2. وبغية امللتم�ص 444/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 139. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 480.  
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د بن َعْبد امللك بن النَّا�رص ))ـ ُممَّ

)... - قبل )0)هـ)

 بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد 
(1(

هو حممد بن عبد امللك بن عبد الّرحمن الّنا�رض

الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان 

ابن احلكم. يكنى اأبا عبد اهلل. 

ب باملُرت�صى، واأبي بكر   وهو والد اخلليفتني يف الفتنة: اأبي املطرِّف عبد الّرحمن امللقَّ

ى حفيده حممد بن احلكم بن  . وَت�صمَّ
(2(

؛ اآخر خلفاء بني اأمّية بالأندل�ص ب باملُعتدِّ ام امللقَّ ِه�صَ

 .
(3(

ه حممد بن عبد امللك بولية العهد لعمه ه�صام املعتد، دون اأن ي�صميه بها عمُّ

 اأثنى عليه احلجاري، فقال: »اإّنه مل يكن يف ولد الّنا�رض ممن مل يِل امللك؛ اأ�صعر منه ومن 

 .
(4(

ابن اأخيه«

 .
(5(

ح قبل 407 هـ  ول ُتعرف �صنة وفاته، غري اأنها ُترجَّ

 �سعره: 

اأغرا�ص  قطعة، وهي يف  �صت ع�رضة  بيتًا يف  اثنان وخم�صون  �صعره  اإلينـا من   و�صـل 

�صّتى. 

)1) نفح الطيب 125/5، واملغرب 185/1. وتتمة الن�صب يف الكامل يف التاريخ 621/6. فيما قال الثعالبي يف اليتيمة 537/1، 

حممد بن اأبي مروان ابن اأخي امل�صتن�رض، وكذا ياقوت احلموي يف معجم الأدباء 681/6، بزيادة علي يف قوله حممد بن 

علي بن اأبي مروان. 

)2) احلّلة ال�صرياء 208/1، وجمهرة اأن�صاب العرب 101، واملغرب 185/1.

)3) ر�صائل ابن حزم 58/2. 

)4) نفح الطيب 125/5 واملق�صود بابن اأخيه مروان الطليق. 

)5) ذكر ابن حزم يف ر�صائله 58/2 من ويل اخلالفة يف حياة اأبيه، فلم يكن بني الآباء حممد بن عبد امللك؛ اإذ ويل ابنه املرت�صى 

ه امل�صتن�رض قتله خوفًا على ملكه. انظر بنو  اخلالفة يف �رضق الأندل�ص �صنة 407هـ. وقد اأ�صار الأ�صتاذ اجلربي اإىل اأن عمَّ

اأمية يف الأندل�ص 97. ومل ي�رض الباحث اإىل م�صدره الذي اأخذ عنه، ومل اأعرث على هذا اخلرب يف اأيٍّ من امل�صادر التي وقعت 

عليها، اأو تلك التي ذكرها الباحث يف فهر�صته. 
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-1-

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 125):
ِب�َسادٍن ــَذاِر  ــِع ال َخــالََّع  ُكْنُت  لَِئْن  ـــِب)1)1-  َـــَواِه ـــْزِر امل ـــْرُ نَ وَكـــاأْ�ـــسٍ َفــــاإِنِّ َغ

الَقنَا ــتـَـَجــَر  ا�ــسْ اإذا  ــاٌن  ــَطــعَّ لَ واإنِّ  الَكتَاِئِب)2)2-  ُدوِر  �سُ يف  ــْريِف  َط وُمْقِحُم 

ِبـَـْنــزٍل ي  نَْف�سِ ــْر�ــَس  تَ مَلْ  اإذا  واإنِّ  املََذاهِب)3)3-  َجمُّ  الِفْكُر  ْدِري  ِب�سَ وَجا�َس 

ْ�َُه �سَ اأَنَّ  لو  ْخُر  ال�سَّ ــَودُّ  يَ َجِلْيٌد،  للنَّواِئِب))))-  نَابَِني  ما  َعَلى  ْبـِري  ك�سَ

اأَنَِّني اللَّيُل  َب  يَْح�سِ اأَْن  اإىل  واأَ�ــرْصِي  الَكَواِكِب))))-  بَْع�ُس  فيِه  ْرِي  َم�سِ ِلُطوِل 

-2-

]الطويل[يف يتيمة الدهر)1: 534):
َحِديْثَُها َعليَّ  َعْطٍف  ِمــْن  ــاَن  َك وما  ِب1-  اِد املُــَعــذَّ ـــوؤَ ـــُف ــِب ال ــِذيْ ــْع ــتَ ولَــِكــْن ِل

ْخَر َجاَدها ــِب2- َحديٌث لَِو ا�ْستَ�ْسَقْت بِه ال�سَّ ــيَ ْط
واأَ الَغَماِم  ــوِب  �ــسَ ــْن  ِم ــَذَب  ــاأَْع ب

-3-

]الطويل[يف يتيمة الدهر )1: 537):

 وعدم ال�صتحياء. 
ّ
)1) النزر: القليل التافه. وخالع العذار: للمبالغة يف الغي

)2) ا�صتجر: ا�صتبك. والكتائب: اجلي�ص.

)3) يف املُغرب: »مل ير�َص قلبي«.

لب. والنوائب: امل�صائب. )4) اجلليد: ال�صّ

تِه.  َى: �َصرُي الليِل عامَّ )5) ال�رضُّ

التخريج )1):   

)3-5) املغرب 185/1.   

)1-5) نفح الطيب 125/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 97. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 380.  

التخريج )2):   

)1-2) يتيمة الدهر 534/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 97. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 379.  
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ــا ــاُرَه ــاِز ِديَ ــَج ــاِف احِل ــنَ ــاأَْك ْت ِب ــدَّ ــبَ نـَـاُرَهــا)1)1- تَ الَقْلِب  الــَوْجــِد يف  ــاَر  نَ ــَد  ــاأَْوَق َف

َاَمها �رصِ ا�ْستََمدَّ  نَْفا�ِسي  باأَ ـــاأنَّ  َك ا�ْسِتَعاُرَها)2)2-  ى  تََلظَّ ى  احَلــرَّ َكبِدي  وَعــْن 

َــا ــَهــا الــَقــْلــُب َحــتَّــى كــاأنَّ ــنُّ اإلــْي ــِح ــا3- يَ ــاُرَه ــسَ ــ� ــِت ـــُه انْ ـــْن ــا وِم ــَه ــْي ــاِه ــنَ اإلـــْيـــه تَ

-4-

:
(3(

 ]املجتث[يف نفح الطيب )5: 125)

ـــٌن ِحـــ�ـــسْ ـــنَـــوبَـــَر  الـــ�ـــسَّ اإنَّ   -1(((
ــــــِه ِحــــــــــــْرٌز وبَــــــــا�ــــــــسُ ــــــدي لَ

اإْرَهــــــا ـــــــِل  اأَْج ِمـــــْن  ــــُه  ــــْت ــــَف اأَْخ  -2(((
ـــــــَرا�ـــــــسُ ِت َعـــــــــــَداُه  ـــــــْن  َم ِب 

ــــدٌّ �ــــسِ ــــــــــَو  ُه ــــــــا  َ ــــــــاأنَّ ك  -3(((
ــــــا�ــــــسُ ئَ ـــــــــــَواُه الــــــرِّ ـــا َح ـــَم ــــ ل

-5-

]اخلفيف[يف يتيمة الدهر)1: 535):

)1) تّبدت: ظهرت. والأكناف: اجلوانب. 

)2) يف معجم الأدباء: »كاأين باأنفا�صي ا�صتمّدت« وال�رضام: ا�صتعال النار، وهو اأي�صًا ُدقاق احلطب الذي ي�رضع ا�صتعال النار 

فيه. والتلظي: اللتهاب. 

التخريج )3):   

)1-3) يتيمة الدهر 537/2 ون�صبها الثعالبي اإىل حممد بن اأبي مروان بن اأخي امل�صتن�رض.   

اأبي مروان بن اأخي امل�صتن�رض. وياقوت ناقل عن     ومعجم الأدباء 681/6 ون�صبها ياقوت اإىل حممد بن علي بن 

الثعالبي؛ اإل اأنه زاد علّيًا يف الن�صب، وهذا وهم وا�صح. وجميع �صعر حممد بن عبد امللك يف هذين امل�صدرين 

يندرح حتت هاتني الن�صبتني. والقطعة يف )بنو اأمية يف الأندل�ص 97). و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 379. 

نوبر: الأبيات، ثم اأردف: وبع�ص �صيوف الأندل�ص حمفور �صدر الرئا�ص على �صورة ق�صور  )3) قال املّقري: »وله يف ال�صَّ

ال�صنوبر؛ اإل اأن تلك ناتئة، وهذه حمفورة« نفح الطيب 125/5. 

)4) احل�صن: كل مكان ح�صني ل يو�صل اإىل جوفه. واحلرز: املو�صع احل�صني. والبا�ص: الباأ�ص اأي ال�صّدة. 

�ص وهي املتوقى بها من ال�صالح. )5) يف الأ�صل: »خفَّت«. ول ي�صتقيم بها الوزن. والرِتا�ص: جمع الرتُّ

)6) الرئا�ص: رئا�ص ال�صيف؛ مقب�صه وقيل قائمه. 

التخريج )4):   

)1-3) نفح الطيب 125/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 98. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 381.   
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ــي ــوِع ُدُم ــوُل  ــُم ُه ُم�ْستَْنَكٍر  ـــْرُ  َغ ُخ�ُسوِعي)1)1-  ِبـــْدٍع  وَغـــْرُ  اِبي  التَّ�سَ يف 

ــي ــَزائ َع ـــاُء  ـــنَ َف اإل  ي  ــــزِّ ِع ــيــ�ــَس  لَ ــي)2)2-  ــوِع ــسُ ــ� ُخ ـــاُء  ـــَق بَ اإلَّ  ــي  ــاِئ ــنَ ــسَ و�

ـــُذول َع ـــــي  اأَُلِق اأنِّ  ــي  ــِب ــَحــ�ــسْ َوِب ــِع)3)3-  ــْي ــِط ــسٍ وَدْمــــٍع ُم ــا� ــاٍر َع ــِطــبَ بــا�ــسْ

-6-

]اخلفيف[يف يتيمة الدهر )1: 536):
ــْوُجــْد َك لَ َّ ـــرصَ ــا َكـــاَن � ــِعــي َم ــْي ِبـــْيـــُع1- يــا َرِب الـــرَّ ـــوُد  ـــُج يَ َكـــَمـــا  ــا  ــنَ ــْي ــَل َع َت 

بَـــاٍق َوَوْرُدَك  ـــــٌب  َذاِه َوْرُدُه  ـــوُع)))2-  ـــنُ ــــــَت َم نْ ـــِه واأَ ــٌل ب ــْه ــسَ ــــَو � وْه

اخُلْلـ يــاَجــنَّــَة  ــَك  ــْي اإلَ �َسِفْيعي  ُكــْن  ــُع)))3-  ــْي ــِف ــسَ � ــوِع  ــسُ ــ� اخُل َغــــْرَ  َفـــَمـــاِل  ِد 

-7-

]الطويل[يف يتيمة الدهر )1: 536):
َعاِتٍب ــَد  َوْع َلَها  َو�سْ َوَعَدتْني  لَِئْن  ــي)))1-  ـــِدي ويـُـْنــكــُرن َحــقِّ يُــَجــاِحــُدن َوْع

ْوِب الَغْيِث يف الأَْر�ِس َداِفٌق ُل �سَ ْعــِد والــــَ�ِْق)))2-فاأَْف�سَ ــا َجـــاَء بــالــرَّ ــُه َم ــُغ ــَل واأَبْ

)1) هملت العني: فا�صت و�صالت. والبدع: جمع البدعة وهي املحدثة.

)2) يف معجم الأدباء: »فناء اعتزازي وارتقائي«. والعزاء: ال�صرب عن كل ما فقدت. و�صنائي: جمدي و�رضيف. 

)3) العذول: الالئم. 

التخريج )5):   

)1-3) يتيمة الدهر 535/1. ومعجم الأدباء 682/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 98. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 382.   

)4) يف معجم الأدباء: »وهو �صمح به«.

)5) ال�صفيع: �صاحب ال�صفاعة. 

التخريج )6):   

)1-3) يتيمة الدهر 536/1 ومعجم الأدباء 683/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 98. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 382.  

)6) يف معجم الأدباء: »و�صل عاتب«.

)7) يف يتيمة الدهر: »ثوب الغيث«. وما اأثبّته من معجم الأدباء. 

التخريج )7): =  
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َمْوعٍد ـــاِز  اإْنَ َل  َف�سْ َمانََعْتِني  فـــاإِْن  اخَللِق3-  اإىل  ــَهــى  �ــسْ اأَ املـَـْمــنُــوَع  احَلــيـَـا  فـــاإِنَّ 

اأَنَالُُه ِرْزٌق  الأَْر�ـــسِ  يف  ِل  َكــاَن  فال  ِرْزِقـــي)-  ــا  ــِدَه ــْوِع َم نَــْيــِل  يف  يَــُكــْن  ملْ  اإَِذا 

-8-

]اخلفيف[يف يتيمة الدهر)1: 536):
ــاٍب ِبــتـَـ�ــسَ ــــُه  ــــتُ اأَْرَدْف ــاٍب  ــ�ــسَ تَ ـــْم  َك ــاِق1-  ــبَ ــِت ــاْغ ـــْلـــتـُــُه ب ـــاٍح َو�ـــسَ ـــِطـــبَ وا�ـــسْ

مَتٍّ بَــــْدَر  ــا  ــَه ــتُ ــْي ــاَط َع ــــوؤُو�ــــسٍ  َوُك ـــاِق)1)2-  ـــَح َ امل ــ�ــُس  ــْق نَ ــِه  ي ــرَتِ ــْع يَ ْن  اأَ ـــلَّ  َج

ــاراً ــَم ِث ِمــْنــهــا  ــُت  ــْي ــنَ َج ــوٍن  ــسُ ــ� الأَْوَراِق)2)3- وُغ ــُط  ــاُق ــسَ ــ� تَ ــا  ــَه ــْن ــ�ــسِ يَ مَلْ 

َوْجـــِدي َح�ْسَب  بََكْيتُُه  ــو  لَ ـــٌن  َزَم ْحــــــَداِق)3))-  الأَ َدِم  ـــْن  ِم ــه  ــي ــِك اأَبْ ــُت  ــْن ُك

-9-

]الطويل[يف يتيمة الدهر )1: 536):
ــُه ــُم ــْي اأَ�ــسِ ـــتُّ  ِب ــْنِ  ــلــَع ل ــٍف  ــِط ــتَ ــُل َحــــْرَاُن ُمـــْطـــِرُق)))1- وُمْ ــْي ــلَّ ــًة وال ــالــ�ــسَ ُمَ

َكــاأَنَّــُه َحتَّى  ْلَماَء  الظَّ يَْخِبُط  ــرَصَى  � يَْخِفُق2-  ِبــَقــْلــِبــَي  اأو  ِي  ــرصْ ــ� يَ ـــَوْجـــِدَي  ِب

)1-4) يتيمة الدهر، ومعجم الأدباء 681/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 99. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 383.   =

)1) يف معجم الأدباء: »وكوؤو�ص اأعطيتها«.

)2) ي�صنها: يعيبها.

)3) يف يتيمة الدهر: »زمن بكيته« وال�صواب من معجم الأدباء. والأحداق: �صواد العني. 

التخريج )8):   

)1-4) يتيمة الدهر 536/1. ومعجم الأدباء 68/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 99. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 384.  

)4) يف يتيمة الدهر: »فجال�صه« ول اأرى لها معنى، واأظنُّ �صوابها ما اأثبتُّه. ويف معجم الأدباء: »فخال�صه« وهو ت�صحيف. 

واأ�صيمه: اأنظر اإليه مرتقبًا. واأطرق الرجل: اإذا �صكت ومل يتكلم. 

التخريج )9):   

)1-2) يتيمة الدهر 535/1. ومعجم الأدباء 682/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 99. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 383.   
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-10-

]اخلفيف[يف يتيمة الدهر )1: 535):
ِخالَّ َي  ِلنَْف�سِ الــَهــَوى  ْيُت  َر�سِ ــْد  َق ــْهــاَل1-  ـــاَت يف احُلــــبِّ �ــسَ َـــَم ــــــُت امل وَراأَيْ

ال�سـْ ـــزُّ  وِع للَحِبْيِب  ــُت  ــْل ــذلَّ وتَ يَـــِذل2َّ-  اأَْن  ـــَوى  ـــَه ال ــِة  ــنَّ ــسُ � يف  ــبِّ  ــسَ �

ــداً ــْم َع ــَي  ــِل ــْت َق اأََحـــــلَّ  ـــْن  َم بـــاأَِبـــي  ــالَّ)1)3-  ــَح ــتَ ــسْ ـــا ا� ــدي َم ــيِّ ــ�ــسَ ــاً ل ــئ ــْي ــِن وَه

ِوّداً دِّ  بال�سَّ احَلِبْيَب  ــِزي  اأَْج �َسْوَف  ـــاَل)2))-  ـــسْ ــِة َو� ــَع ــْي ــِط ــَق ــال ــّداً وب ــِج ــت ــسْ ــ� ُم

وُعْجباً ِتــْيــهــاً  ــَزاَد  ــتَ ــسْ ا� ــا  َم واإَذا  وُذلَّ)3))-  ــوعــاً  ُخــ�ــسُ لَـــُه  ي  نَْف�سِ ِزْدُت 

-11-

]الطويل[يف يتيمة الدهر )1: 537):
نَاِظِري ُح  املـُــَ�ِّ ْوُق  ال�سَّ َحَمى  َّــا  ومل ــُه1-  ــالَ ــثَ ِم يُــِريْــِنــي  اأَْن  ِحــــــَذاراً  ـــــَراُه  َك

ــِريْــِقــِه ِبِ ــي  ــِن ــَرتْ ْذَك اأَ ــاراً  ــَق ــُت ُع بْ ــرَصِ َخــيــالَــُه)))2- � اإلَّ  ْهــــَدى  اأَ َكـــرًى  واأَْهــــَدْت 

ــٌة ــرَتقَّ ــ�ــسْ ُم ــٌة  ــَم ــْع ِن اإلَّ  هـــَي  ــْل  ــَه ف ـــُه)))3-  ـــَوالَ نَ ـــــْل  مِّ اأُوؤَ مَلْ  ــا  َم يَـــدي  اأَنـــالَـــْت 

)1) يف معجم الأدباء: »ومباح ل�صيدي«.

: املنع.  دُّ )2) يف يتيمة الدهر: »بال�صدود وّداً«. وبه يختل الوزن واأثبتُّ ال�صواب من معجم الأدباء. وال�صَّ

)3) يف معجم الأدباء: »زدت طوعًا«. والتيه: التكرب. والُعْجب: اخليالء. 

التخريج )10):   

)1-5) يتيمة الدهر 535/1. ومعجم الأدباء 681/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 100. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 384.   

)4) يف معجم الأدباء: »ذّكرتني... ون�صوتها اأهدت اإيلَّ خياله«. والكرى: النعا�ص. 

بِّ نعمة«. واملُ�صرتقَّة: اململوكة.  )5) يف معجم الأدباء: »فيا ن�صوة كانت على ال�صَّ

التخريج )11):   

)1-3) يتيمة الدهر 537/1. ومعجم الأدباء 68/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 101. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 385.   
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-12-

]الطويل[يف يتيمة الدهر )1: 535):
ُمْنِعما ْرَف  الطَّ وا�ْستَوِقِف  نََظراً  اأَِعْد  ــا)1)1-  ــرَم ــْغ ــَك ُم ــبِّ ــُح ــاً ِب ــبّ ــفــاً �ــسَ ــِل ـــْد َك َتِ

ــَهــا ــاأََرقَّ َف اأَْخــاَلِقــِه  ــا2- �ــرَصَى احُلــبُّ يف  ــَم ــلَّ ــع ــتَ ــــَمــــُه اأَْحـــــَكـــــاَمـــــُه َف وَعــــلَّ

َعْطَفًة ِمْنَك  �َساِئاًل  تَــراُه  ولَ�ْسَت  ــا)2)3-  ــَم ــوهُّ تَ اإل  الــتَّــْقــِبــيــِل  ـــَن  ِم ِحـــــَذاراً 

ــًة ــِرمْيَ ــاُة َك ــيَ ــُه احَل ــْت ـــْدَت لَق مــا)- فـــاإْن ُج ــَقــدَّ ُم ـــاَم  ـــَم احِل َلَقــــى  ـــْد  َت مَلْ  واإْن 

-13-

]اخلفيف[يف يتيمة الدهر )1: 535):
ــُلــوِعــي ــا وبـَـــْن �ــسُ ــَه ــاِن ــَف ْج اأَ بـَـــْنَ  ـــوِن)3)1-  ـــنُ َ ـــــِدي امل ـــاَة اأَيْ ــي احَلـــيَ ــِن ــْت ــاَزَع نَ

الَفا َطْرِفها  َمَدى  اأََعــْن  اأَْدِري  ل�ْسُت  ـــوِن؟)))2-  ـــتُ ـَــْف امل َطـــــْريِفَ  اأَْم  َمــْوتــي  ـــِن  ِت

-14-

:
(5(

]الطويل[يف املغرب )1: 185)
ِه ــدِّ ــَخ ــــان َوَقـــْد ُخـــطَّ الـــِعـــَذاُر ِب اأَتَ ــَواُن1-  ُعــْن ِحْيَفِة  ال�سَّ َظــْهــِر  يف  ــطَّ  ُخ كما 

)1) الَكِلُف واملغرم: املُولع ال�صيء.

)2) العطفة: اللتفاتة. 

التخريج )12):   

)1-4) يتيمة الدهر 535/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 100. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 385.   

)3) املنون: املوت. 

)4) املفتون: الذي اإذا اأ�صابته فتنة ذهب عقله. 

التخريج )13):   

اأمية يف الأندل�ص  اأميـة يف الأندل�ص 101. و�صعر بني  يتيمــة الدهــر 335/1. ومعجــم الأدبــاء 683/6. وبنــو   (2-1(  

 .386

)5) قال ابن �صعيد: »ومن اأح�صن ما اأن�صد له �صاحب ال�صقط قوله: الأبيات«. املغرب 185/1. 
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ــِه َوَجــنــاِت يف  ـــــاُظ  الأَحْلَ تَــزاحــمــِت  اأَْرَداُن)1)2-  َقاِئِق  لل�سَّ ــِه  ــْي َعــَل ــْت  ــقَّ َفــ�ــسُ

َــا كــاأنَّ لَح  ـــْنَ  ِح ــاً  ــرام َغ وِزْدُت  ــو�ــســاُن)2)3-  ــــَوْرِد اآ�ـــٌس و�ــسَ تـَـَفــتَّــَح بَـــْنَ ال

-15-

]خملع الب�صيط[يف يتيمة الدهر )1: 535):
َفـــَحـــنَّـــا ــــُه  ــــوُق �ــــسَ ــــــُه  ــــــَع َراَج نَّـــــــا)3)1-  ـــــــاأَ ــــوُه َف ــــْج ــــسَ ــــُه � ــــفَّ ــــسَ و�

ــوٌن ــسُ ــ� َم َدْمــــِعــــِه  ــــْن  ِم ـــاَل  و�ـــسَ ـــتـَــِكـــنَّـــا)))2-  ــــــاَن ُمـــ�ـــسْ ــــا َك اأَْظــــَهــــر َم

ــاً ــن ــي ــِق يَ ــــَوى  ــــَه ال فـــيـــِه  فــــَعــــاَد  ــــِب َظـــنَّـــا3-  ــــي ق ــــرَّ وَكــــــــاَن ِعــــْنــــَد ال

يُــاَلِقــي ـــــِذي  الَّ ــى  ــَق ــْل يَ ــــاَن  َك لــو  ـــــا))))-  ـــــنَّ ـــــُه َرْحــــــَمــــــًة وَم ـــــَع ـــــسَ اأَْو�

ى �صقائق النعمان. والأردان: الأكمام. )1) ال�صقائق: نبت اأحمر ُي�صمَّ

)2) يف النفح: »الورد والآ�ص �صو�صاُن«. 

التخريج )14):   

)1-3) املغرب 185/1. ونفح الطيب 125/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 101. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 386.   

: توجع. )3) اأنَّ

)4) امل�صون: ال�صون اأن تقي �صيئًا وحتميه.

)5) يف يتيمة الدهر: »تالقي«. ويف معجم الأدباء: »األقي اأَْو�َصَعني َرْحَمًة«. 

التخريج )15):   

)1-2) يتيمة الدهر 535/1. ومعجم الأدباء 682/6. وبنو اأمية يف الأندل�ص 100. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 387.   
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))ـ �ُسَليمان بُْن احَلكم )املُ�ْستَعن باهلل))1)

)))3 - )0)هـ)

هو �صليمان بن احلكم بن �صليمان بن عبد الّرحمن الّنا�رض لدين اهلل بن حممد بن عبداهلل 

ابن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد 

باهلل، والظافر  بامل�صتعني  ُب  اأيَّوب، ويلقَّ اأبا  . يكنى 
(2(

القر�صي بن احلكم  بن مروان  امللك 

، واأّمه اأم ولد رومّية ا�صمها ظبية. 
(3(

بحول اهلل

امل�صتعني  وا�صتخلف  قرطبة،  املهدي من  ففرَّ  �صنة 399هـ،  املهدي  �صليمان على  خرج 

ُمّدة، ثم عاد الأمر للمهدي، ثم عاود ح�صار قرطبة ملا رجعت اخلالفة للموؤيد، فدخلها 

 .
(4(

�صنة 403هـ، واأقام واليًا اإىل اأن ثار عليه علي بن حمود �صنة 407هـ

اأثنى على اأدبه ابن ب�ّصام، فقال: »وكان �صليمان ممن ُمّدت له يف الأدب غاية كبا دونها 

. وراأى 
(5(

اأهل الآداب، ورفعت له يف ال�صعر راية م�صى حتتها كثري من ال�صعراء والُكتَّاب«

 .
(6(

ابن الأبَّار فيه اأديبًا ف�صيحًا �صاعراً، له ر�صائل واأ�صعار بديعة

. ومّما يروى من اأدبه متثله 
(7(

 وذكره ابن حزم، فقال: »وكان �صاعراً ي�رضب بالطنبور«

لبيتني يف اأهل قرطبة، حني خرجوا اإليه متلقني له وم�صلمني عليه، فاأن�صد متمثاًل: 

ثنية ـــن  م طـــالـــعـــاً  راأون  ـــا  م عرفوناإذا  وقــد  هـــذا«؟  »مــن  يــقــولــون: 

ومرحباً!« و�سهاًل  »اأهــاًل  ل:  ـــي �ـــســـاعـــًة قــتــلــونيقولون  ـــروا ب ـــف ــــو ظ ول

ترجم له: جذوة املقتب�ص 49/1، وبغية امللتم�ص 46/1، واحلّلة ال�صرياء 7/2، واملعجب 43، والبيان املغرب 91/3، وفوات    (1(

الّزاهرة  النبالء 133/17. والّنجوم  اأعالم  الأعالم 114، والإحاطة 274/4. و�صري  واأعمال  الوفيات. والكامل 7: 351. 

241/4. وتاريخ ابن خلدون 195/4، و�رضح رقم احللل 162.

)2) الذخرية 35/1 اإّل اأّنه ا�صقط ما بني عبد اهلل وعبد الّرحمن. 

)3) جذوة املقتب�ص 49/1، ويف الكامل 7: 351 لقب بالظاهر باهلل وهو حتريف. 

 بيده، وقتل معه اأباه حكم بن �صليمان، واأخاه عبد الّرحمن. انظر امل�صادر التي ترجمت ل�صليمان.
ّ
)4) قتله علي

)5) الّذخرية 46/1. 

)6) احلّلة ال�صرياء 8/2.

)7) جمهرة اأن�صاب العرب 102. 
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 .
(1(

فكان بهما هذا املوطن اأحق من قائلها

اأحد من �رَضَُف  الفتنة طوت بجملة �صعره، »وهو  اأنَّ  اإىل  ام خمول ذكره  وردَّ ابن ب�صَّ

ال�صعر با�صمه، وت�رضف على حكمه، مع قعود اأهل الأندل�ص يومئذ عن البحث عن مناقب 

 .
(2(

عظمائهم، وزهدهم يف الإ�صادة مبراتب زعمائهم«

، وترك من الولد ويل عهده 
(3(

قتل عن ثالثة وخم�صني عامًا، وكانت ولدته �صنة 354هـ

حممداً؛ وكان نظري اأبيه يف الإهمال والر�صا بف�صاد البالد، والوليد، وم�صلمة. 

 .
(4(

وكانـت دولتـه الأولـى �صـبعة اأ�صـهر، والّثانيـة ثـالث �صـنني وثالثة اأ�صـهر ون�صف

جميل  الكرادي�ص،  عظيم  الأنف،  اأ�صم  القامة،  تام  اأعـني،  اأ�صـمر،  امل�صتعني  وكـان 

 .
(5(

الوجه

 �سعره: 

اإلينا من �صعره ثالثة وثالثون بيتًا يف ثماين قطع: اأربع منها يف جواب ر�صائل   و�صل 

وردته، والباقية بني مدح وفخر وذمٍّ للرببر وغزل. 

-1-

:
(6(

]الطويل[يف نفح الطيب )1: 411)
َا وَكــ�َّ ــاَم  و�ــسَ لَّى  �سَ ِبَــْن  َحَلْفُت  ا1-  ـــــ�َّ لأَْغــــُمــــُدَهــــا ِفــيــَمــْن َطـــَغـــى وَتَ

)1) احلّلة ال�صرياء 12/2، والكامل يف التاريخ 7: 590. والبيتان جلميل بثينة.

)2) الّذخرية 46/1، ونقلها البيان املغرب 118/3، وقريب منها اأعمال الأعالم 121.

)3) جذوة املقتب�ص 51/1، وبغية امللتم�ص 47/1، واملعجب 44، ويف احلّلة ال�صرياء 7/2 حني ذكر تغيبه ه�صام املوؤيد قال: »كان 

ِلَدَته: وِلدا جميعًا يف ليلة واحدة، ثّم تقاربا يف الوفاة«. 

)4) البيان املغرب 91/3، ويف جذوة املقتب�ص 50/1، وبغية امللتم�ص 47/1، واملعجب 44، »كانت دولته الأوىل �صتة اأ�صهر، 

ومدته منذ قيامه اإىل اأن قتل: �صبعة اأعوام وثالثة اأ�صهر واأّيامًا«. 

)5) البيان املغرب 91/3. والكردو�ص: كلُّ عظمني التقيا يف مف�صل؛ نحو املنكبني والركبتني والوركني. 

ه، وهي  )6) قال املّقري: »وكان من اأعظم الأ�صباب يف ف�صاد دولة امل�صتعني؛ اأنَّه قال هذه الأبيات م�صرتيحًا بها اإىل خوا�صّ

قوله: الأبيات«. نفح الطيب 411/1. 
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ــُه ــوُم ُر�ــسُ ــا  ــي َتْ اهلِل  ـــَن  ديْ  َ ـــ�ـــرصَ واأَبْ ا)1)2-  ـــــرَّ َوَغ ــا  ــَه ــْن ِم ـــْد لَح  َق َمــا  َل  ـــدَّ ـــبَ َف

ــٍك ــلَّ مُمَ ــِمــيٍّ  َعــْبــ�ــسَ ـــْن  ِم ــاً  ــب ــَج ــَواَع َف بـَـــَرا)2)3-  ْغـــِم الـــَعـــَوال واملـَــَعـــال تـَـــَ�ْ بـــِرَ

نـَـبـَـْذتـُـُهــْم بــاخَلــيَــاِر  اأَْمـــري  اأَنَّ  فــَلــْو  َرا)-  ـــرَّ ُمَ ُحْكماً  ْيِف  لل�سَّ وَحــاَكــْمــتُــُهــْم 

ــْم ــِدِه ــْق ــَف ِب ــَلــذُّ  ــتَ تُــ�ــسْ َحـــيـَــاٌة  ــا  ــاإمَّ ف َزَرى)-  ــا  م ــِه  ــي ِف نـَـــَرى  ل  ِحـــَمـــاٌم  ــــا  واإمَّ

-2-

:
(3(

]الب�صيط[يف احللة ال�صرياء )2: 11)
ــُه ــُل ــلِّ ــَق نُ ل  ـــداً  ـــْم َح هلِل  ـــُد  ـــْم احَل ــُلــُه1-  مِّ ــا نُــوؤَ ــنَّ وُر الَّـــــِذي ُك ـــرصُّ ـــ� َهـــذا ال

-3-

:
(4(

]اخلفيف[يف كنز الكتاب )756)
اللَّـ ـــَك  ـــَرَم اأَْك اإلــْيــَك  بَــَعــْثــنَــا  ـــْد  َق ــْه1-  ــلَّ ــِقِ ــتَ ــسْ ــ� تَ َفــــاَل  ــــــْزٍر  نَ ـــيٍء  ـــ�ـــسَ ِب ُه 

)1) الر�صوم: الآثار. 

)2) العوايل: واحدتها العالية وهي اأعلى القناة. واملعايل: واحدتها املعالة وهي ك�صب ال�رضف. والرببر: اأ�صلهم من �صمال 

اأفريقية، كان لهم دور بارز يف الأندل�ص زمن الفتنة. 

التخريج )1):   

)1-5) نفح الطيب 411/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 112. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 324.   

)3) قال ابن الأّبار نقاًل عن ابن الغ�ّصاء: »وكان - قبل اخلالفة- رمبا امتدح خدمة ال�صلطان امل�صتخدمني؛ اأخربت عن الوزير 

�صاعد اأنه امتدحه اأيام وليته على جّيان، وكان يربه يف �صيعه له ول يكلفه عليها ع�صوراً ول ح�صداً. وقال: وكاأين اأراه 

قائمًا بني يدي ابن عمه املهدّي القائم على بني اأبي عامر، واملهدّي جال�ص على مقعد اخلالفة، وهو اأمامه قد لب�ص ثوب 

، وعليه طاق خّز ملون، واأخروف و�صي، وقد رمى بثيابه على عاتقه وبيده �صيف، وهو ين�صد �صعراً طوياًل يهّنيه  خزٍّ

باخلالفة، وميّت اإليه بالقرابة، اأوله: البيت«. احللة ال�صرياء 11/2. 

التخريج )2):   

)1) احللة ال�صرياء 11/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 112. ومل يرد البيت يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

و�ص- ر�صول  )4) قال البون�صي: »وكان �صليمان من اأهل ال�رضا�صة واحلزم، والذكاء والفهم، ملا بويع وقدم عليه اأبو العبا�ص بن مدُّ

اأهل الثغر- بالبيعة من قبل منذر بن يحيى، فخلَّى �صبيله وو�صله ب�صلة وكتب اإليه: الأبيات«. كنز الكتاب 756. 

التخريج )3):   

)1-3) كنز الكتاب 756. ومل ترد الأبيات يف)بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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َحتَّى الـــُعـــْذَر  ــِط  ــسُ ــ� وابْ ــُه  ــْل ــبَّ ــَق وتَ ـــْه2-  ـــلَّ ـــَه ـــْن ُ امل ـــا  ـــنَ ـــفَّ َك اهللُ  ـــَط  ـــسُ ـــ� ـــْب يَ

ى ــــاَءَك اخَلــــْرُ يَـــرْتَ ـــاإذا َكــــاَن، َج ــــْه3- ف ـــى مَتَــــلَّ ـــتَّ ــــــَواٍل َعـــلـــْيـــَك ح ــــــنَ ِب

-4-

]الكامل[يف م�صالك الأب�صار )24: 333):
َدْجِنِه َمْلبَ�َس  اللَّيَل  النََّهاُر  ى  ــرَّ َع ــِل1-  ــِب ــْق ــسٍ ُم ــ� ــْي ــَج ــُه ِب ــَم ــائ ــم وَغـــــَزا َغ

ُمذهٍب يـَــْوٍم  �َسْيِف  ــْن  ِم ــُه  لَ َعَجباً  ــِل2-  ــَج ــْن يَ مَلْ  ـــُه  يَـــدو�ـــسُ ـــالُم  ـــظَّ ال ــــول  لَ

َكاأنََّها الــنُّــُجــوِم  ـــَر  ُزْه تـَــَرى  ــا  َم اأو  ــَطــِل)1)3-  ــٌة يف َقــ�ــسْ ــنَّ ــسِ � ِهـــَي والـــِهـــالُل اأَ

-5-

:
(2(

]الوافر[يف احللة ال�صرياء )2: 11)
ِعـــيَـــاَل تَــْبــَقــى  اأَْن  اهلِل  ـــاَذ  ـــَع َم ـــــَذال)3)1-  يُ اأَْن  ــَك  ــِل ــْث مِل ــى  ــسَ ــْر� نَ واأَْن 

اإلــْيــنَــا ــٌع  ــِط ــَق ــْن ُم َواأَنْــــــَت  ـــَقـــْت يَــــــَداَك بــنَــا ِحــبَــال 2- وَكـــْيـــَف  ـــــْد َعـــِل وَق

يَــ�ــســراً ــا  ــنَ ــل ــواِف نَ ِمـــْن  ــا انْـــتَـــَقـــْيـــنَـــاُه َحـــــــاَلل)))3- وُدونَــــــَك  ولَـــِكـــنَـّ

)1) الق�صطل: الغبار ال�صاطع. 

التخريج )4):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيات  تــرد  ومل   .333/24 الأب�صــار  )1-3)  م�صــالك   

الأندل�ص. 

)2) ذكر ابن الأبار عن ابن اأبي الفّيا�ص، قال: »وكتب اإليه القا�صي اأبو القا�صم بن مقدم ي�صكو اإليه �صيق حاله- وكان معه 

يف جتواله مع الرببر- ب�صعر اأوله: 

يُــــذال اأن  لــعــبــدك  تــر�ــســى  ــالاأهـــــل  ــي ع ـــا  ـــي ـــّدن ال عـــلـــى  ــى  ــق ــب ي واأن 

فبعث اإليه ب�صلة وك�صوة، ووّقع على له على ظهر كتابه: الأبيات«. احللة ال�صرياء 11/2.   

)3) العالة: الفاقة. 

)4) النافلة: عطية التطوع من حيث ل جتب. 

التخريج )5):   

)1-3) احللة ال�صرياء 11/2. وكنز الكتاب 757. وبنو اأمية يف الأندل�ص 112. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 326.   
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-6-

:
(1(

]الكامل[جذوة املقتب�ص )1: 51)
�ِسنَان ــدَّ  َح اللَّْيُث  يـَـهــاُب  َعَجباً!  ـــِر الأَْجــــَفــــاِن)2)1-  ـــَواِت ـــَظ َف واأََهـــــاُب حَلْ

ُمــتـَـَهــيِّــبــاً ل  الأَْهـــــــَواَل  واأَُقـــــــاِرُع  ــْجــَراِن)3)2-  ــِه وال ــسِ  ــَرا� الإِْع �ِسَوى  ِمْنها 

َمى كالدُّ ثـَــالٌث  ي  نَْف�سِ ــَكــْت  َومتــلَّ ــــــداِن)))3-  ـــوِه، نَـــَواِعـــُم الأَبْ ـــُوُج ُزْهــــُر ال

ِلنَاظٍر ـــَن  حُلْ ــْلــَمــاِء  الــظَّ كــَكــواِكــِب  ــاِن))))-  ــبَ ــْث ـــْن َفـــْوقِ اأَْغــ�ــســاٍن َعــلــى ُك ِم

املُ�ْسرَتي ِبْنُت  وِتْلَك  الِهالُل  َهِذي  الــبَــاِن))))-  ِن  ُغ�سْ ْخـــُت  اأُ ــِذي  وَه ُح�ْسناً، 

بَا ال�سِّ اإىل  ُلوَّ  ال�سُّ فيهنَّ  َحاَكْمُت  ــاِن))))-  ــَط ــْل ــسُ � على  ــْلــَطــاٍن  ِبــ�ــسُ ى  فَق�سَ

َوثَنَْينَِني احِلَمى،  َقلِبي  ِمــْن  فاأَبَْحَن  الـــَعـــان))))-  ـــْرِ ــي كـــالأَ�ـــسِ ــِك ــْل ُم ـــزِّ  ِع يف 

)1) قال احلميدي: »اأن�صدين اأبو حممد بن علي بن اأحمد، قال اأن�صدين فتى من ولد اإ�صماعيل بن اإ�صحاق املنادي ال�صاعر؛ 

وكان يكتب لأبي جعفر اأحمد بن �صعيد بن الّدب، قال: اأن�صدين اأبو جعفر، قال اأن�صدين اأمري املوؤمنني �صليمان الظافر 

الظافر:  ل�صليمان  الكاتب  بن حممد  وليد  اأن�صدنيها  قال:  املرواين،  بن حممد  قا�صم  واأن�صدنيها  اأبو حممد:  قال  لنف�صه. 

الأبيات«. وهذه الأبيات معار�صة لالأبيات التي تن�صب اإىل هارون الر�صيد، واأن�صدنيها له اأبو حممد عبد اهلل بن عثمان 

ابن مروان العمري، وهي: 

ـــات عــنــان ـــس ـــ� ـــالث الآن ـــث ــان»مـــلـــك ال ــك وحـــلـــلـــن مــــن قــلــبــي بـــكـــل م

ـــــة كــلــهــا ـــــ�يّ ـــي ال ـــطـــاوعـــن ــانمـــــال ت ــي ــس ــ� ع يف  وهـــــــّن  ـــن  ـــه ـــع ـــي واأط

ــوى ــه ال ــطــان  ــل ــس � اأن  اإل  ذاك  ـــا  ــان«م ــط ــل ــس ـــن اأعــــــز مــــن � ـــوي وبـــــه ق

جذوة املقتب�ص 51/1.   

)2) يف اجلذوة: »حّد �صنان«، وما اأثبته من �صائر امل�صادر، ويف الفوات والنفح يف اإحدى ن�صخه: »واأهاب �صحر«.

والفواتر: طرف فاتر اأي مل يكن حديداً.   

)3) يف الوايف: »واأنازع... �صيئًا �صوى«. والقراع: ال�رضاب. 

)4) يف الفوات: »متلكت روحي«. والّدمى: ال�صورة من العاج ونحوه.

)5) يف الذخرية والإحاطة والفوات والنفح: »لناظري«. وحلن: بدين.

)6) يف الإحاطة: »اأخت امل�صرتي«، ونّبه املحقق على اأنه يف اإحدى الن�صخ )بنت). البان: �رضب من ال�صجر طيب الزهر.

نى«.  )7) يف احللة والإحاطة والنفح: »اإىل الهوى«. ويف ن�صخة اأخرى من النفح: »اإىل الر�صى«. ويف املعجب: »اإىل ال�صّ

ويف املعجب و�صري اأعالم النبالء والوايف والفوات وديوان ال�صبابة وكنز الكتاب: »�صلطاين«. 

الكتاب  وكنز  الأعالم  واأعمال  والإحاطة  والفوات  بالوفيات  والوايف  ال�صبابة  وديوان  املغرب  والبيان  الذخرية  يف   (8(

والنفح: »وتركنني«. واحلمى: املكان املحمي. 
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للَهَوى ــل  ــَذلَّ تَ َمــِلــكــاً  ــُذلــوا  ــْع تَ ل   - ـــــاِن)1))  ثَ ـــٌك  ـــْل وُم ــــزٌّ  ِع ـــَوى  ـــَه ال ُذلُّ 

ــبَــابــًة �ــسَ َعـــْبـــُدُهـــنَّ  اأَنِّ   َّ مـــا�ـــرصَ  - ــــنَّ ِمـــْن ُعـــْبـــَدان9  َمـــاِن وُه ـــو الـــزَّ ـــنُ َوبَ

الَهَوى �ُسْلَطاَن  فيهنَّ  ــْع  اأُِط مَلْ  اإْن  ـــــْرَواِن)2)10-  ــُت ِمـــْن َم ، َفــَلــ�ــسْ َكــَلــفــاً بــهــنَّ

ــُه ــَف اإِلْ ـــَن  مَّ اأَ َحـــبَّ  اأَ ــِرميُ  ــَك ال واإذا  لواِن)3)11-  ال�سُّ وَحــــَواِدَث  الِقَلى  َخــْطــَب 

الَهوى اأَْهُل  الَهَوى  يف  َتَارى  واإذا  ــٍة واأََمــــــاِن)))12-  ــَط ــْب ــَس الــَهــَوى يف ِغ ــا� َع

-7-

:
(5(

]الوافر[يف احللة ال�صرياء )2: 11)
ــا ــنَ ــي اإل ـــِه  ب َكـــتَـــْبـــَت  ـــا  َم َقــــَراأْنَــــا  ــا لـَــَديْـــنـَــا1-  ــَم ــي ــــٌح ف ــــــــْذُرَك َوا�ــــسِ وُع

�َسِفْيعاً لَــُه  الــَقــِريْــ�ــُس  ــُكــِن  يَ وَمـــْن  ــا)))2-  ــنَ ــي ــل ـــِه َفــــْر�ــــسٌ َع ـــاب ـــتَ ُك ِع َفـــــــرَتْ

)1) يف النفح: »تذلل يف الهوى«. والعذل: اللوم. 

)2) يف اأعمال الأعالم: »ل كنت من مروان«. وقد �رضف ال�صاعر مروان لل�رضورة.

)3) يف كنز الكتاب: »واإذا احلبيب«. والإلف: الذي تاألفه واجلمع اأُلف. والقلى: البغ�ص.

)4) جتارى: جاراه جماراة اأي جرى معه. والغبطة: ح�صن احلال. 

التخريج )6):   

)1-12) جذوة املقتب�ص 51/1. وبغية امللتم�ص 47/1. واملعجب 45. ور�صائل ابن حزم 199/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص   

113. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 327.

)1-3، 6-9) ديوان ال�صبابة 70. واحللة ال�صرياء 9/2. والإحاطة 273/4. 

)1-10) الذخرية 47/1. والبيان املغرب 119/3. ونفح الطيب 412/1. واحلما�صة املغربية 1024/2.   

)1-7، 9، 10، 8، 11) كنز الكتاب 756.   

)1-4، 6-10) الوايف بالوفيات 369/15. وفوات الوفيات 63/2.   

)1-8، 10) م�صالك الأب�صار 332/24. واأعمال الأعالم 122.   

)1-6، 12) �صري اأعالم النبالء 134/17.   

)1-2) الوايف يف نظم القوايف 8.   

)1) نهاية الأرب 430/23.  

)5) قال ابن الأّبار: »رفع اإليه بع�ص خدمته معتذراً، فوقع له على ظهر كتابه: الأبيات«. احلّلة ال�صرياء 11/2. 

)6) القري�ص: ال�صعر. 
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-8-

:
(1(

]جمزوء الكامل[يف احللة ال�صرياء )2: 11)
ـــا ـــَدنَ ـــْن ِع ُق  ــــدَّ ــــسَ ــــ� ُ امل اأَنْــــــــَت  ـــْن1-  ـــِب ـــتَ ـــسْ ـــ� ُم ِودٍّ  يْــــــِح  ِ ِبــــــ�ــــــرصَ

ـــنَـــا َفـــَهـــمُّ ـــَك  ـــْي ـــل َع َفــــــاْربَــــــْع  ـــْن)2)2-  ـــم ـــِل ـــسْ ـــ� ُ ـــــــــِر امل تـَـــوِطــــيــــُد اأَْم

ـــا ـــَق ـــتَ ـــسْ وا� ــــــَد  تـَـــــَوطَّ ــــــــاإذا  َف ــــِديــــْن3-  احَلــــا�ــــسِ ــــــنُّ  َظ ــــــــاَب  وَخ َم 

يف ُدنْــــيَــــاَك  ِمــــْن  ـــْحـــَت  ـــبَ اأ�ـــسْ ـــــن)-  ـــــل ــــــــــــلِّ الآم ـــــــــى َمَ ـــــــــَل اأَْع

التخريج )7):   

)1-2) احللة ال�صرياء 11/2. وكنز الكتَّاب 757. وبنو اأمية يف الأندل�ص 114. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 330.   

)1) قال ابن الأّبار: »قال ابن اأبي الفيا�ص، واأخربين اأحد اإخواين. قال: كتب اإليه الوزير يو�صف بن اأحمد الباجي يذّكره 

بزمانه معه، وميتُّ بخدمته له، وي�صاأله جتديد العارفة لديه، ونظم اأبياتًا اأولها: 

ـــن ـــع ـــت ـــس ـــ� الــــعــــاملــــنقــــــــل لـــــــــالإمـــــــــام امل رب  ور�ـــــــــســـــــــول 

فوّقع له �صليمان: الأبيات«. احللة ال�صرياء 11/2.   

)2) اربع: ارفق بنف�صك. 

التخريج )8):   

)1-4) احللة ال�صرياء: 11/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 114. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 330.   
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9)ـ َعْبُد الَعزيز بُْن املنذر

)... - )0)هـ)

 بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن 
(1(

الّنا�رض الّرحمن  املنذر بن عبد  العزيز بن  هو عبد 

عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن 

مروان بن احلكـم. يعرف بابن القر�صية، وقال ابن الأبَّار: »واأبوه اأبو احلكم املنذر هو الذي 

ا�صتهرت معرفته بـ »ابن الُقر�صيَّة«؛ لأّن اأّمه فاطمة بنت الأمري اأبي احلكم املنذر بن حممد بن 

ته  عبد الّرحمن؛ حظيت بنكاح الّنا�رض عبد الّرحمن بن حممد، وولدت له ابنه املنذر، ف�صمَّ

. وكانت القر�صيَّة اأثرية عند الّنا�رض، وتعرف بال�ّصيدة الكربى، لكّن �رضتها 
(2(

با�صم اأبيها«

 .
(3(

مرجان ا�صتطاعت بحيلة خبيثة اأن جتعل الّنا�رض ين�رضف عنها طيلة حياتها

، وله حظٌّ وافر من الأدب، 
(4(

كان عبد العزيز بن املنذر من ذوي الُقعدد يف بني مروان

. وذكر ابن حزم وفاته بيد من اأح�صن اإليه، فقال: »حدثني الكاتب ال�صيخ 
(5(

وح�صن ال�صعر

املح�صن عبد العزيز بن بقي رحمه اهلل قال: راأيت علي بن حمود قد ا�صتجدى عبد العزيز 

ابن املنذر بن الّنا�رض، ثّم ويل اخلالفة واأزال دولة بني اأمّية، ومات عبد العزيز املذكور يف 

 وعلى هذا تكون وفاته بني عامي )407ـ 408هـ) مّدة حكم علي بن حمود. 
(6(

�صجنه«

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره قطعة واحدة يف بيتني؛ يف و�صف البهار. 

التاريخ  يف  الكامل  يف  الن�صب  وتتّمة   ،103 الّربيع  ف�صل  يف  والبديع   ،503/2 امللتم�ص  وبغية   ،458/2 املقتب�ص  جذوة   (1(

.621/6

)2) احلّلة ال�صرياء 210/1، وجمهرة اأن�صاب العرب 103. 

اآلف دينار،  القر�صية منها بع�رضة  الّنا�رض عند  ليلة  ا�صرتت  اأن مرجان  املقتب�ص )كورنيطي) 8. واخلرب طويل وموؤداه:   (3(

وكتبت بذلك �صّكًا اأ�صهدت عليه كرميات الّنا�رض، فغ�صب الّنا�رض على القر�صية لبيعها اإياه بهذا املبلغ، وحظيت عنده 

مرجان اإىل اآخر حياتها. 

)4) جذوة املقتب�ص 458/2، واحلّلة ال�صرياء 210/1 واملق�صود بذوي القعدد: الأكرث قربًا بالن�صب اإىل اجلد الأكرب. 

)5) جذوة املقتب�ص 458/2، واحلّلة ال�صرياء 210/1.

)6) ر�صائل ابن حزم 89/2. 
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-1-

:
(1(

]الطويل[البديع يف ف�صل الربيع )103)
ــُه ــاَللَ مَتـُـــدُّ ِخ ــرْتٌ  ــسِ َى � ــــ�َّ َكـــــاأَنَّ ال ــَواِعــُب)2)1-  ــَك ال ــنَّ  ــُه َراَح َراٍح  ــِس  ــوؤُ� ــاأَْك ِب

ماً  َمَعا�صِ احَل��يَ��اِء  َف��ْرِط  ِم��ْن  َن  ْ يُ�َصرِِّ ــْن يُــَراِقــُب2-  ــمَّ ِ َع ــنَّ اخُلــ�ــرصْ ــِه ــاِم ــَم ــاأَْك ِب

عبد  بن  املنذر  بن  العزيز  عبد  القر�صية  ابن  قول  الفهم،  يقظة  على  تدلُّ  التي  العقم  الت�صبيهات  »ومن  احلمريي:  قال   (1(

الرحمن النا�رض لدين اهلل  ر�صي اهلل عنهم وهو: البيتان. جعل ق�صبه اخل�رض معا�صم م�صتورة باأكمام خ�رض، وجعل اأكّفها 

مبي�صة وكوؤو�صها م�صفرة«. البديع يف ف�صل الربيع 103. 

)2) يف احلّلة: »باأكوؤ�ص«. 

التخريج )1):   

)1-2)  البديع يف ف�صل الربيع 103. واحلّلة ال�صرياء 211/1. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 388. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية   

يف الأندل�ص). 
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0)ـ املُْرتَ�سى املَروان

)... - 09)هـ)

 هو عبد الّرحمن بن حممد بن عبد امللك بن عبد الّرحمن الّنا�رض لدين اهلل بن حممد بن 

 بن 
(1(

عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية

ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. يكنى اأبا املطرِّف، ويلقب باملرت�صى. 

، فبايعه املوايل 
(2(

 قام يف �رضق الأندل�ص على اخلليفة العلوي علي بن حمود �صنة 407هـ

، فجمع له احل�صود قا�صداً 
(3(

العامرون الذين تغلبوا على املمالك، وقام باأمره خريان العامري

، ودامت احلرب اأّيامًا، وا�صتحرَّ القتل يف 
(4(

قرطبة، لكنه بداأ حملته بغرناطة مقاتاًل �صنهاجة

.
(6(

،وملّا فرَّ بنف�صه اأر�صلوا خلفه من يقتله
(5(

اأ�صحابه، فانك�صف خريان وجنده عنه تخاذًل

 كان املرت�صى اأبي�ص اأ�صقر، اأقنى، خمّفف البدن، مدور اللحية، خرياً فا�صاًل، من اأهل 

. وحتققت وفاته �صنة 409هـ، 
(8(

. وذكر ابن حزم اأّنه كان مائاًل اإىل الفقه
(7(

الح والّتقوى ال�صَّ

، وله ولد يدعى �صليمان، وكان �صاعراً. 
(9(

وكانت �صّنه نحو اأربعني

 �سعره: 

)1) البيان املغرب 121/3، والإحاطة 466/3 وقد وهم �صاحبا الكتابني، فقال: »عبد اهلل بن عبد الّرحمن النا�رض، ومعلوم اأّن 

الّنا�رض قتل ابنه عبد اهلل �صنة 339هـ، ومل يعقب اأحداً ويل اخلالفة. انظر ترجمته يف مو�صعها. وتتمة الن�صب يف الكامل 

يف التاريخ 621/6. 

)2) البيان املغرب 121/3. 

)3) البيان املغرب 121/3، والإحاطة 466/3. 

)4) قوم من الرببر، رئي�صهم زاوي بن زيري بن مناد، وقد جرت بينه وبني املرت�صى مرا�صالت ن�صبت اإثرها احلرب. انظر 

الّذخرية 453/1، والبيان املغرب 125/3، ونفح الطيب 29/2. 

)5) ذهب ل�صان الدين اإىل اأن خريان اتفق مع زاوي على الغدر باملرت�صى، واأّكد هذا قتله له. نفح الطيب 30/2.

)6) نفح الطيب 30/2. انظر اأخباره يف الّذخرية 453/1، واملعجب 49، واملغرب 247/2، والكامل 7: 617، واأعمال الأعالم 

130، والإحاطة 466/3، و�رضح رقم احللل 163، والبيان املغرب 125/3، والأعالم 326/3. 

)7) الإحاطة 466/3. 

)8) جمهرة اأن�صاب العرب 101. 

)9) الإحاطة 467/3.
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 و�صل اإلينا من �صعره خم�صة اأبيات يف قطعتني: الأوىل يف ذمِّ الرببر، والثانية يف بيت 

واحد خماطبًا زاوي بن زيري. 

-1-

:
(1(

]خملع الب�صيط[يف نفح الطيب )2: 29)
َخـــْراً  ْ ـــ�ـــرصِ بْ فـــاأَ ــا  ــنَّ ِم ُكـــْنـــَت  اإِْن   -1(2(

ِّ ــــــرصَ � ــــُكــــلِّ  ِب ــــْن  ــــِق ــــاأَيْ َف ل  اأَْو 

-2-

:
(3(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )1: 411)
ــا ــنَ ِب ِفــيــنَــا  ــــُر  ب ــــَ�ْ ال ـــَغ  ـــَل بَ َقـــــْد  ــا1-  ــَم ــْظ ــنَّ ـــَد الأَْحـــــــــَواَل وال ـــسَ ـــ� ـــا اأَْف َم

ـــِذي الَّ ـــول  لَ ــِر  ــاِئ ــلــطَّ ل ــْهــِم  ـــى)))2- كــالــ�ــسَّ ـــَم ـــسْ ــــا اأَ� َ يـــ�ـــسِ مَل ــــَن الـــرِّ ــِه ِم ــي ف

َقــْوَمــًة ــم  ــه ــاأِْن ــسَ � يف  ــا  ــنَ ب ـــوا  ـــوُم ُق ـــا3-  ـــَم ْغ ـــرَّ ــــاَر وال ــــَع ـــا ال ـــنَّ تـُــــِزيْـــــُل َع

ـــَرى نَ ل  اأَو  َنْـــِلـــُك،  ــا  ــَه ب ــــا  اإمَّ ـــى)-  ـــَم ــــْرُف بــــِه اأْع ــــطَّ ــــُع ال ــــْرِج َمــــا يَ

 { )1) قال املّقري: »كتب املرت�صى اإىل ابن زيري يدعوه لطاعته، فقلب الكتاب، وكتب يف ظهره {

ال�صورة. فاأر�صل اإليه كتابًا ثانيًا يقول فيه: قد جئتك بجميع اأبطال الأندل�ص وبالفرجن، فماذا ت�صنع؟ وختم الكتاب بهذا 

} ال�صورة، فزاد حنقه، وحمله الغيظ  البيت. فاأمر الكاتب اأن يحّول الكتاب ويكتب يف ظهره {

اإىل ترك ال�صري اإىل ح�رضة الإمامة قرطبة، وعدل اإىل حماربته«. نفح الطيب 29/2.

)2) يف الأ�صل: »اأب�رض بخري«. وبهذه الرواية يكون �صدر البيت خمتّل الوزن. 

التخريج )1):   

)1) نفح الطيب 29/2. ومل يرد البيت يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

ـ انظر  اأبياتًا خلا�صته يف ذلك، وفيها زوال ملكه  اأن �صليمان امل�صتعني كان يحقد على الرببر �رّضاً، وقال  )3) ذكر املّقري 

القطعة الأوىل من �صعره ـ ثم ذكر املّقري املرت�صى، فقال: »وقد �صلك هذا امل�صلك املرت�صى املرواين فقال: الأبيات«. 

نفح الطيب 411/1. 

)4) اأ�صمى: اأ�صميت ال�صيد اإذا رميته فقتلته واأنت تراه. 

التخريج )2):   

)1-4) نفح الطيب 411/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 126. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 341.  
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1)ـ املطرِّف بُْن ُعَمر املروان

)... ـ بعد 09)هـ)

، من ولد ه�صيم بن عبد امللك بن املغرية بن الوليد بن 
(1(

 هو املطرِّف بن عمر اله�صيمي

 .
(2(

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان

 ،
(3(

و�صعرائهم« املروانيني  متميزي  فقال: »من  ال�صقط،  نقاًل عن  �صعيد  ابن  عليه  اأثنى 

َر باأ�صعار كثرية منها:  ُف املظفَّ ومدح املُطرِّ

ـــراً ـــظـــفَّّ م ــــــزال  ي ل  ـــر  ـــظـــفَّ امل لاإّن  ــاً مـــن الـــّرحـــمـــن غـــر ُمــبــدَّ ــم ــك ح

اإىل �رضق  الذي طلبه، ففرَّ  اأيَّام املهدي  لت يف  تبدَّ اإّن حاله  ثم  اإح�صانه وعطاياه،  فنال 

داّبة؛  منه  ي�صتعري  اإىل �صاحبه  ر�صالة  اأن كتب  العوز  به  وبلغ  باملُرت�صى،  ملتحقًا  الأندل�ص 

 .
(4(

يخرج عليها للفرجة واخلالعة

 ول تعرف �صنة وفاته، ولكن التحاقه باملرت�صى يف �رضق الأندل�ص دليل على حياته �صنة 

409هـ؛ اآخر عهد اخلليفة املذكور. 

 �سعره: 

ر، و�صكوى من الأ�صدقاء.   و�صل اإلينا من �صعره �صبعة اأبيات يف قطعتني، بني مدح للمظفَّ

-1-

:
(5(

]الطويل[يف نفح الطيب )4: 305)
)1) املغرب 192/1. ومل يرفع املّقري ن�صبه، فقال: املطرِّف بن عمر املرواين. نفح الطيب 305/4.

)2) املغرب 192/1 وظلت بقية ن�صبه اإىل ه�صيم بن عبد امللك جمهولة.

)3) املغرب 192/1. هو كتاب �صقط اجلمان لبن الإمام. 

)4) نفح الطيب 306/4.

اج الق�صطلي، فقال له الق�صطلي: اأن�صدين اأبياتك التي تقول  )5) قال املّقري: »ح�رض يومًا مع �صاعر الأندل�ص يف زمانه ابن درَّ

فيها »على قدر ما ي�صفو اخلليل يكدر« فاأن�صده: الأبيات. فاهتز الق�صطلي وقال: واهلل اإنك يف هذه الأبيات ل�صاعر، 

واأنا اأن�صدك فيما يقابلها لبالل بن جرير: 

عــهــدهــم اآخــــر  اأن  اأعـــلـــم  ــت  ــن ك اأفــعــللـــو  مل  ـــا  م ــت  ــل ــع ف الــــفــــراق  ــــوم  ي
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بــاً ـــْنِ الأَنَــــاِم ُمــَهــذَّ ُْت ِمــْن بَ ــرَّ ــخ اأُْخــــَ�1ُ- تَ ــــْنَ  َح ـــٌب  َخـــاِئ اأَنَّ  اأَْدِر  وملْ 

واْغتََدى  للَماِء  اِح  كالرَّ َفَماَزَجني   -2(1(

ُ ــ�َّ ــسَ ــ� ــتَ ــُه يَ ــتُ ــْم ــ�ــسَّ ــا َج ــى ُكـــلِّ م ــل َع

ـــُروَرُه ُغ ــُت  ــْن اأَِم اإْذ  َدَهـــان  اأَْن  اإىل  ـــُر)2)3-  ـــْذَك يُ لَــْيــ�ــَس  ملَــا  اِن  واأَدَّ ــَفــاهــاً  �ــسَ

ـَــا واإنَّ ــْفــٍوٍ  �ــسَ بَــْعــَد  ي  َعْي�سِ َر  وَكـــدَّ ُر)-  ــدَّ ــَك يُ ــُل  ــْي ــِل اخَل ُفو  يَ�سْ مــا  ـــْدِر  َق على 

-2-

:
(3(

]الكامل[يف نفح الطيب )4: 305)
ــراً ــفَّ ــَظ ُم ـــــَزاُل  يَ ل  ـــَر  املـُــَظـــفَّ اإنَّ  ِل1-  ــــْرَ ُمــبَــدَّ ْحــمــِن َغ ـــَن الــرَّ ــاً ِم ــم ــْك ُح

ــْد َحـــاَزُه ــا َق ــُكــلِّ َم ــِل2- وُهـــَو الأََحــــقُّ ِب ــسُّ ــ� ــَف ـــٍة وتَ ـــسَ ـــا� ــــٍة وريَ ــــَع ِمــــْن ِرْف

ــُه ــتَ ــْب ــلَّ َق ــا  ــَم ــلَّ ُك ـــْدراً  ـــسَ � تـَــْلـــَقـــاُه  ــِل)))3-  ــَجــْحــَف ــٍل وِب ــِف ــْح ــنَــاِن ِبَ ِمــْثــل الــ�ــسِّ

ولكن جعل نف�صه فاعاًل، وعر�صت نف�صك لأن يقال: اإنك مفعول! فقال: ومن اأين يلوح ذلك؟ فقال الق�صطلي: من   

قولك: »واأداين ملا لي�ص يذكر« فما ُيظن يف ذلك اإل اأنه اأداك اإىل مو�صع فعل بك فيه. فاغتاظ الأموي وقال: يا اأبا عمر 

ومن اأين جرت العادة باأن متزح معي يف هذا ال�صاأن؟ فقال: حلم بني مروان يحملنا على اأن نخرق العادة يف احلمل 

على مكارمهم. ف�صكن غيظه«.

نفح الطيب 305/4.   

مته: تكلَّفته على م�صقة.  )1) ج�صَّ

اين: اأخذين.  ُة احللم. واأدَّ َفُه: ِخفَّ )2) دهاين: اأ�صابني. وال�صَ

التخريج )1):   

)1-4) نفح الطيب 305/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 127. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 454.  

ر بن املن�صور بن اأبي عامر: الأبيات«. نفح الطيب 305/4.  ري: »وقال املطرِّف بن عمر املرواين ميدح املظفَّ )3) قال املقَّ

)4) يف املغرب: »كلما قابلته«. واملحفل: حمفل القوم جمتمعهم. 

التخريج )2):   

)1-3) املغرب 192/1. ونفح الطيب 305/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 127. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 455.   
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ْحمن بُْن ه�سام )املُ�ْستَظهر) 2)ـ َعْبد الرَّ

)392 - )1)هـ)

 بن حممد بن عبداهلل 
(1(

 هو عبد الّرحمن بن ه�صام بن عبد اجلّبار بن عبد الّرحمن الّنا�رض

ابن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن 

، واأّمه رومّية 
(2(

عبد امللك بن مروان بن احلكم. يكنى اأبا املطرِّف، ويلّقب بامل�صتظهر باهلل

ا�صمها غاية، وهو اأخو اأبي الوليد حممد بن ه�صام املهدي. 

 بعد اأن اأعلقوه بال�صورى، 
(3(

 وبويع له باخلالفة بقرطبة ل�صت ع�رضة ليلة خلون من رم�صان

 .
(4(

واأجمعوا عليه وعلى �صليمان بن املرت�صى، وعلى حممد بن العراقي

خزائــن  اأنَّ  بيــد  العاليـة،  واملراتــب  املنا�صــب  اأ�صحابــه  بتقليــد  عهــده  وبــداأ   

َب راأ�ُصه  ِ الدولــة كانــت خاويــة، فال ي�صل اإليه اإّل النزر الي�صري. وقام عليه امل�صتكفي، ف�رضُ

 .
(5(

اأمامه

الأدب  غاية  »وكان يف  ابن حزم:  فقال  واأعيانه،  اأدباء ع�رضه  من  كثري  به  اأ�صاد  وقد   

�صاعراً  اهلل  رحمه  امل�صتظهر  »كان  �ُصهيد:  ابن  وذكر   ،
(6(

الّنف�ص« ورقة  والفهم  والبالغة، 

)1) جمهرة اأن�صاب العرب 101، والبيان املغرب 135/3، وتتّمة الن�صب يف الكامل يف التاريخ 621/6. 

بامل�صتظهر  414هـ  �صنة  نف�صه  »ولقب  بقوله:  بردي  تغري  ابن  وهم   ،268/4 الّزاهرة  الّنجوم  ويف  امل�صادر.  �صائر  من   (2(

وامل�صتكفي واملعتمد«، واللقبان الأخريان هما ملن تبعه من خلفاء بني اأمّية، و�صواب اللقب الّثاين )املعتد). ويف اأعمال 

الأعالم 134، اأخطاأ ل�صان الدين، فقال: »وتلقب بالظافر باهلل« وهذا خلط؛ اإذ اإّنه من األقاب �صليمان امل�صتعني. 

)3) البيان املغرب 135/3. يف حني ذكر ابن ب�ّصام نقاًل عن ابن حّيان: »وذلك اليوم الّرابع من �صهر رم�صان«. وهذا القول 

ل ي�صتقيم مع مقتله يف اليوم الثالث من ذي القعدة، واتفاق امل�صادر على اأّن وليته دامت �صبعة واأربعني يومًا. انظر 

الّذخرية 50/1، ونفح الطيب 32/2، واأعمال الأعالم 135/134. 

)4) الّذخرية 48/1 وحممد بن العراقي هو حممد بن عبد الّرحمن بن ه�صام ـ القائم على املهدي ـ بن �صليمان بن الّنا�رض. انظر: 

جذوة املقتب�ص 56/1، وبغية امللتم�ص 53/1، واملعجب 54. 

)5) الّذخرية 53/1، والبيان املغرب 138/3، واحلّلة ال�صرياء 12/2 غري اأّن ابن الأبَّار وهم يف وفاته فقال: »قتل امل�صتظهر لثالث 

بقني من ذي القعدة من ال�صنة، فكانت خالفته �صبعة واأربعني يومًا« فاأنى ي�صتقيم هذا مع �صابق قوله »بويع يف رم�صان 

�صنة اأربع ع�رضة واأربعمئة«؟ فلو اأّنه بويع يف اآخر يوم من رم�صان حّتى مقتله لكانت مدته �صبعة وخم�صني يومًا. 

)6) جذوة املقتب�ص 57/1، وبغية امللتم�ص 53/1، واحلّلة ال�صرياء 13/2 واملعجب 55. 
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. واأ�صاف اأّن امل�صتظهر كان ُيتهم باأ�صعاره ور�صائله 
(1(

مطبوعًا، وي�صتعمل ال�صناعة فيجيد«

حّتى كتب اأمان يعلى بن اأبي زيد و»كان ورود يعلى فجاأة، ومل يربح من جمل�صه حّتى ارجتل 

حمن هذا  ام: »كان عبد الرَّ . وقال ابن ب�صَّ
(2(

، فاأجاد وزاد« الأمان، واأنا واهلل اأخاف اأن يزلَّ

 .
(3(

لبقًا ذكّيًا، واأديبًا لوذعّيًا، مل يكن يف بيته يومئذ اأبرع منه منزلة«

، قتل 
(4(

 وكان امل�صتظهر اأبي�ص، اأ�صقر، اأعني، اأقنى، طويل، نحيف البدن، ح�صن القّد

 .
(6(

. وكانت ولدته �صنة 392هـ
(5(

وله اثنتان وع�رضون �صنة، ومل يعقب

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اثنان واأربعون بيتًا يف �صت قطع جّلها يف الغزل. 

-1-

:
(7(

]الوافر[يف الذخرية )1: 58)
الــَكــتَــاِب  ِ ــرصْ ــ� بَ الــُعــْذَر يف  َقــِبــْلــنَــا  ــِل اخِلــَطــاِب)))1-  ــن َفــ�ــسْ ــَت ِم ــْم ــَك مِلَــا اأْح

)1) جذوة املقتب�ص 57/1، وبغية امللتم�ص 53/1، واحلّلة ال�صرياء 13/2 واملعجب 55. 

)2) جذوة املقتب�ص 57/1، وبغية امللتم�ص 53/1، واحلّلة ال�صرياء 13/2 واملعجب 55. وانظر الّذخرية 55/1.

)3) الّذخرية 48/1، 55، والبيان املغرب 135/3.

)4) البيان املغرب 135/3.

)5) جمهرة اأن�صاب العرب 101. وذهب ابن ب�ّصام اإىل اأن �صنَّه كانت ثالثًا وع�رضين �صنة. الّذخرية 54/1.

)6) جذوة املقتب�ص 156/1، واملعجب 54. وذكر ابن عذاري اأّن مولده �صنة 391هـ، انظر البيان املغرب 135/3.

بهذين  ذلك  من  واعتذر  مب�صور،  رقٍّ  كتبه يف  له  �صعراً  بيعته  يوم  باخلالفة  هّناأه  ممن  �صاعر  اإليه  »رفع  ام:  ب�صَّ ابن  قال   (7(

البيتني: 

ُق مـــبـــ�ـــســـور فــفــيــه بــ�ــســارة ـــــــــرِّ امل�ستظهرال ــل  ــس ــا� ــف ال ــــــام  الإم ــقــا  ــب ب

�سخ�سه ــاً  غــ�ــسّ العي�س  اأعــــاد  ـــــرَمــِلــٌك  ـــــوال الأده ـــكـــون بـــه ط ـــــذا ي وك

فاأجزل امل�صتظهر باهلل �صلته، ووّقع على ظهر رقعته بهذه الأبيات«. الذخرية 58/1.   

ل اخلطاب«. وال�صواب من �صائر امل�صادر.  )8) ذكر املحقق اأنه يف اإحدى الن�صخ: »مبا اأظهرت من«. ويف الذخرية: »َف�صْ

والف�صل: التبيني. والَب�رْض: الق�رض والك�صط. 
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ــا ــنَ ــديْ لَ ـــا  بَ ــــَزاِء  ــــاَل ِب ــــا  ــــْدنَ َوُج ــاِب)1)2-  ــ�ــسَ ــال ِح ـــْوِد ِب ـــُوُج َعــَلــى َقــــْدِر ال

َقــِدْرنَــا) اإذا  ــوَن  ــُم ــِع ُــْن امل ــُن  ــْح ــنَ )َف ـــاِب)2)3-  ئَ ـــذِّ ال اأََذى  ــروَن  ــاِف ــَغ ال ــُن  ــْح ونَ

ــــرِتاٍء اْم ِبـــال  ــوَن  ــُع ــِل ــْط ُ امل ـواِب)3))- ونـَــْحـــُن  الــثَـّ ــِك  ــَل َف يف  ــِد  ــْج َ امل �ُسمو�َس 

-2-

:
(4(

]الطويل[يف احللة ال�صرياء )2: 14)
َرْغبَِتي َِف  ِلــتَــ�ــرصْ ـــْذراً  ُع ــبَــٍة  وَجــاِل  - ُعــــْذَرا)))1  لها  ــَز  ــْي ُتَ ْن  اأَ ــاِل  ــَع َ امل َوتَــاأْبَــى 

َجَهالًة َردِّي  ــوَن  ــل الأْه يَُكلُِّفَها   - البَْدَرا؟)))2  مَتْنََع  ْن  اأَ ْم�ِس  بال�سَّ َح�َسٌن  وَهْل 

َراأَْت اإْذ  احَلِبْيبَِة  اأُمِّ  َعلى  ـــاَذا  وَم  - ْهَرا؟)))3  �سِ لَها  ــوَن  ك اأَ اأَْن  ــْدِري  َق َجاللََة 

]  .........[ ُمـــْلـــٍك  ـــُة  ـــبَ ـــْي َرِب  - نُــكــَرا))))  ــه  ــبّ ُح  ]  ..............[

)1) يف احلّلة: »مما لدينا«. ويف كنز الكتاب: »باجلَز مما لدينا«. ويف الوايف: »بالنَّدى«.

الكتاب:  الإ�صالح. ويف كنز  والرئاب:  ئاب«  الرِّ البيان: »لذى  الأتباع. ويف  والذناب:  ناب«  الذِّ »اأذى  احلّلة:  )2) يف 

باب«. وال�صطر الأول م�صمن من بيت عمرو بن كلثوم يف معلقته: »الذُّ

ـــا ـــدرن ق اإذا  ـــون  ـــم ـــع ـــن امل اأتـــيـــنـــاواأنـــــــــا  اإذا  ـــون  ـــك ـــل ـــه امل واأنـــــــــا 

انظر ديوان عمرو بن كلثوم 97.  

)3) يف احلّلة: »فلك الرتاب«. والمرتاء: ال�صك. 

التخريج )1):   

اأمية يف الأندل�ص 128.  الكتاب 637. وبنو  ال�صرياء 17/2. والبيان املغرب 14/3. وكنز  )1-4) الذخرية 58/1. واحلّلة   

و�صعربني اأمية يف الأندل�ص331. 

)1، 2. 4) الوايف بالوفيات300/18.   

)1) نفح الطيب 34/2.   

)4) قال ابن الأّبار: »وهو القائل يخاطب »�صنف« زوج �صليمان امل�صتعني، عندما خطب ابنتها منه امل�صماة »حبيبة« وتكنى 

فته: الأبيات«. احللة ال�صرياء 140/2.  اأم احلكم، فَلَوته و�صوَّ

)5) يف كنز الكّتاب: »اأن جنيز«. وجتيز: ت�صوغ لها.

)6) يف كنز الكّتاب: »�صفاهة«. واجلهالة: العنت وال�صلف. 

ْنف، وا�صم ابنتها يف اجلذوة والنفح والبغية: اأم  )7) اأم احلبيبة: هي �صنف زوج �صليمان بن احلكم. ويف الذخرية ا�صمها: ُم�صَ

احلكم. ويف ر�صائل ابن حزم والذخرية: حبيبة. 

)8) نّبه املحقق على وجود بيا�ص يف ح�صو البيت. والنكر: املنكر. 
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تََعبُِّدي َعــلــيَّ  �ــرَصْطــاً  لها  َجعْلُت   - َمْهَرا)  ُمْهَجِتي  الَهوى  يف  اإليَها  و�ُسْقُت 

َغــريْــَرًة �َسم�ٍس  َعْبِد  ــْن  ِم تََعلَّْقتُها   - ا)1))  ـــــرَّ ــِد اآبــاِئــهــا َغ ــْي ــسِ رًة مــن � ُمــــــدَّ

َرْفَرَفْت الَعْب�َسميَِّن  بَْيِت  َحَماَمُة   - ــْقــَرا)2))  �ــسَ ــُم  ــِه �ــرَصَاِت ــْن  ِم اإليَها  ــْرُت  ــِط َف

ــداً يَ لــَهــا  ــكــوَن  تَ اأْن  ــا  يَّ ــ�ُّ ال ــلُّ  ــِق تَ  - نَْحَرا)3))  لَها  يَُكوَن  اأَْن  بَاُح  ال�سَّ َويَْرُجو 

ْوُم احُلبِّ َعْنِك فما الَّذي ِفــْطــَرا؟)))9 - لَقْد َطاَل �سَ ــُه  ل تَــكــون  اأَْن  مــْنــُه  ُِّك  ــرصُ ــ� يَ

ــْم ــَداِرُك ِب ي  ِبَــرِّ لأَ�ْستَ�ْسِفي  واإنِّ  الَقْطَرا)))10-  ِل�َساِكِنَها  واأَ�ْستَ�ْسقي  ــدوءاً  ُه

تَُراِبَها ِد  ـــَ�ْ ِب اأَْح�َساِئي  ــُق  واأُلْــ�ــسِ ــُكــُم َجــْمــَرا11-  ــى ِب ــسَ ــْن نـَــاِر الأَ� ــَئ ِم ــِف لأُْط

ِيف تَ�رصْ الَعمِّ  بنََة  يا  ِفيِني،  تَ�رصْ فاإْن  �ِسرْتَا)))12-  َرْغبَتَُه  َمدَّ  ُكْفواً   - ِك  -َوَعْي�سِ

َمْفَخِري َق  َطـــوِّ اأُ اأَْن  لأَْرُجــو  واإنِّ  َفْخَرا13-  َعُظَمْت  الَِّتي  ــَي  وْه لَها  ِبُْلِكي 

اأَْقــبـَـَلــْت ــُل  اخَلــْي اإذا  ــاٌن  لـَـَطــعَّ واإنِّ  �ُسْقَرا))))1-  ُجونَها  ــَرى  تَ حتَّى  َجــَراِئــُدَهــا 

�َساَحِتي يَْنِزُل  ِحْنَ  ْيِفي  �سَ وُمْكِرُم  َوْفـــَرا))))1-  �َساِئلِه  ِعــْنــَد  َوْفـــري  ــُل  ــاِع وَج

ِبَها َقْوِمَها  ِمْن  النَّا�ِس  لأَْوىل  واإنِّ  ـــْدَرا)1-  ـــْم َق ـــُه ـــُع ــــراً واأَْرَف ــْم ِذْك ــُه ــُه ــبَ واأَنْ

ثَيِّباً احَللِيَمَة  ِبي  يُ�سْ َمــا  ــِدَي  ــْن وِع الِبْكَرا)9))1-  ُعْذَرتها  اخَلــْوَد  الَفتاَة  ي  ويُْن�سِ

رة« واملخّدرة: التي تلزم ال�صرت. واأثبت ال�صواب من الذخرية وكنز الكّتاب، ونّبه املحقق على  )1) يف احلّلة ال�صرياء : »خمدَّ

ْيُد: اأ�صحاب الرفعة وال�رضف.  اأنه يف اإحدى الن�صخ »عزيزة«. والغريرة: غري املجّربة. وال�صِ

الكّتاب:  كنــز  وفــي  العب�صميني«.  »ع�ّص  الذخــرية:  ويف  ت�صــحيف.  وهــو  ْفرا«  �صِ �رضاتهم  »مــن  البغيــة:  فــي   (2(

»بنــت« وهو ت�صحيف. ويف ر�صائل ابن حزم: »بيت العب�صميني حلَّقت«. وال�رضاة: جمع ال�رضي وهو ال�صخي يف 

مروءة. 

)3) الرثيا: جنم.

)4) يف كنز الكّتاب: »ي�رضك عنه«.

واب من الذخرية وكنز الكّتاب. ويف كنز الكّتاب: »قطرا«.  )5) يف احلّلة: »ملا بي بداركم« واأثبتُّ ال�صَّ

)6) يف الذخرية: »كفاأ«. وكنز الكتاب: »كفوؤاً«.

)7) يف كنز الكّتاب: »جرائرها«. ويف اجلذوة والبغية: »جوانبها حتى ترى« واجلرائد: اخليل الق�صرية ال�صعر. وال�صقراء: 

التي اأُ�رْضِب بيا�صها حمرة. 

)8) يف الذخرية واجلذوة والبغية: »وقرا«. والوفر: املال الوفري.

)9) الثيب: املراأة التي ُدخل بها. واخلود: اجلارية الناعمة.
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ــاأٌ ــَوطَّّ ُم ــٌق  ــْل وُخ واآداٌب،  ــاٌل  ــَم َج ْحَرا)1) )1-  ال�سِّ اأَ�ْسَمَعِك  �ِسْئِت،  َما  اإذا  ولَْفٌظ 

ِلِه ِبَف�سْ َعَليَّ  النُّْعَمى  َفِلْلُم�ْسِبِل  َا)2)19-  ــــلُّ لــَهــا نَــ�ــرصْ ــائــُق نـُـْعــمــى ل اأََم َحــَق

-3-

:
(3(

]جمزوء الكامل[يف الذخرية )1: 58)
املـُـــِنــــْر الــــَقــــَمــــُر  ـــــا  ـــــَه اأَيُّ يَـــــا  ــْر1-  ــِف ــسَ � ـــِهـــَك ل  ـــْب �ـــسِ نـَـــْحــــَو  ـــــْن  ُك

ــــــا  ــــــَه ــــــتُ اأَْوَدْع ــــٍة  ــــيَّ ــــِح ــــتَ ِب ــــُدوْر2-  ــــ�ــــسُّ ـــاِت ال ــــاً بُــــنَــــيَـّ ــــْوق ــــسَ �

-4-

:
(4(

 ]الطويل[يف الذخرية )1: 57)

الــَوْر�ــِس يف  َد  تَنَ�سَّ ُدرٍّ  ــْن  َع َم  تَبَ�سَّ ْم�ِس)))1-  ال�سَّ َعَلى  يَِتيُه  َوْجــٍه  عْن  واأَ�ْسَفَر 

َعْر�ِسِه نـُــوِر  ــْن  ِم اهللُ  ـــَراُه  بَ ـــَزاٌل  َغ الإِنْــ�ــِس)))2-  ِمــَن  ولْي�َس  اأَنَْفا�ِسي  ِلتَْقِطيِع 

اأ: املذلل احل�صن. )1) املوطَّ

)2) اإ�صافة من كنز الكتاب. 

التخريج )2):   

)7، 8، 14، 15) ر�صائل ابن حزم 202/2. وجذوة املقتب�ص56/1. وبغية امللتم�ص 53/1. واملعجب 55.   

)3، 7) ر�صائل ابن حزم 66/2.   

)1-3، 5 -7، 9-14، 16-18) الذخرية 14/2. وكنز الكتاب 633. وقد زاد البون�صي البيت التا�صع ع�رض الذي تفّرد به   

ن �صواه.  عمَّ

)1-18) احلّلة ال�صرياء 14/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 129. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 334. اإل اأنه اأ�صقط البيت الرابع من الق�صيدة.  

)3) قال ابن ب�ّصام: »ومما قاله -  زعموا - يوم وثوب الربابرة عليه بالدائرة التي اأمرت بقتله: البيتان«. الذخرية 58/1. 

التخريج )3):   

)1-2) الذخرية 58/1. واحلّلة ال�صرياء 17/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 130. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 337.   

)4) قال ابن ب�ّصام: »وله فيها اأي�صًا - يق�صد ابنة عّمه -: الأبيات«. الذخرية 57/1.

د: ارت�صف. والور�ص: نبت  الكّتاب: »وجه ينوب عن«. وتن�صّ ال�صرياء وكنز  الكّتاب: »تنّظم«. ويف احلّلة  )5) يف كنز 

اأ�صفر. 

)6) َبَراه: نحته.
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وُمْهَجِتي وُروِحي  ُمْلِكي  لَُه  َوَهْبُت  النَّْف�ِس)1)3-  ِمــَن  ــزَّ  اأَع �َسيٌء  ول  ي  ونَْف�سِ

-5-

:
(2(

]الطويل[يف الذخرية )1: 56)
ِبَكالِمِه يَــُجــْد  مَلْ  ــْن  َم َعــَلــى  ــالٌم  �ــسَ ـــالِمـــِه)3)1-  �ـــسَ ـــــَردِّ  ِل ــــــاًل  اأَْه ـــــَرِن  يَ ومَلْ 

َرَمى ُكلََّما  الَّذي  امي  الرَّ َعلى  �َساَلٌم  ــَهــاِمــِه)))2-  ــداً ِبــ�ــسِ ــاِم ــــوؤاِدي َع ــاَب ُف اأَ�ــسَ

مِلـُـِحــبِّــِه ــْد  ــُج يَ مَلْ  ــْيــٌب  َحــِب ي  ِبنَْف�سِ َمــنَــاِمــِه3-  ــــــٍر يف  َزاِئ ـــاٍل  ـــيَ َخ ِبـــَطـــْيـــِف 

اأَنَّــِنــي ــِم  ال�ــسِ ــَة  ــْذبَ َع يَــا  تَْعَلِمي  اأَمَلْ  ـــِه؟))))-  ـــاِم ــــَذاُر ِلَ ــِك َمْــُلــوٌع ِع ــْي ــتــًى ِف َف

ــــِتــــي ِذمَّ لأَ ـــٌظ  ـــاِف َح َويِفٌّ  واأنِّ  ـــِه))))-  ـــاِم ِذَم بــِحــْفــِظ  ـــْري  َغ ــْل  ــُق يَ مل  اإذا 

ـــُه اأَنَّ ــْعــرَي  �ــسِ ْعُر  ال�سَّ َذاَك   ُ يـُـبَــ�ــرصِّ َاِمِه))))-  انْ�رصِ ُطــوِل  بَْعَد  َحْبلي  ُل  �َسيُو�سِ

ُم�ْسِعدي َطْرَفِك  اأَنَّ  َطْريف  �َسكَّ  وما  ـــِه))))-  ـــَراِم ــاِل َغ ــبَ ــُذ َقــْلــِبــي ِمـــْن ِح ــِق ــْن وُم

ــيَّــٍة َتِ ِذي  ِمــْن  اهلِل  ــالُم  �ــسَ َعــَلــْيــِك  ـــِه)9))-  اِم اْجـــرِتَ يف  َزاِئــــداً  هــذا  َكـــاَن  واإن 

)1) يف احللة: »وهبت له روحي وملكي ومهجتي«. 

التخريج )4):   

)1-3)  الذخرية 57/1. واحللة ال�صرياء 16/2. وكنز الكّتاب 634. وبنو اأمية يف الأندل�ص 131. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص   

 .338

)2) قال ابن ب�ّصام: »ملحها يومًا واأوماأ بال�صالم، فلم ترّد عليه خجاًل، فكتب اإليها: الأبيات«. الذخرية 56/1.

)3) نّبه املحقق على اأنه يف اإحدى الن�صخ: »يجد ب�صالمه«. وكذا هي يف الوايف.

الن�صخ:  اإحدى  اأنه يف  الذخرية على  بي« وهو وجه م�صتح�صن. ونّبه حمقق  الظَّ الكّتاب: »�صالم على  احلّلة وكنز  )4) يف 

»الظبي«. 

)5) يف كنز الكّتاب: »عذبة املاء«. ونبَّه حمقق الّذخرية على اأنه يف بع�ص الن�صخ: »عذبة املاء«. وعذبة ال�صم: اإ�صارة اإىل 

ا�صمها )حبيبة). 

مة وهو العهد واحلرمة.  مام: جمع الذِّ )6) يف كنز الكّتاب: »مل يقم«. والذِّ

)7) الن�رضام: النقطاع.

)8) يف احلّلة: »من خبال غرامه«.

)9) يف الوايف: »ذي �صبابة«. واجرتامه: ذنبه. 

التخريج )5):   =  
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 مما ن�سب له وهو لغره: 

-1-

]جمزوء الرمل[ يف الذخرية )1: 57):
ـــِدي ـــْن ِع ـــيـــِل  الـــلَّ ُعـــْمـــُر  َطـــــاَل  ي)1)1-  ـــــدِّ ـــــ�ـــــسَ ـــــَت ِب ـــــْع ـــــولَّ ـــــــْذ تَ ُم

ــــــِوْد ال نـَـــَقــــ�ــــسَ  َغـــــــــزاًل  ــــا  ي ـــــِدي)2)2-  ـــــْه ـــــَع ِب يُـــــــــْوِف  ومَلْ  َد 

ـــ ــْت ِب اإْذ  ـــَد  ـــْه ـــَع ال ـــَت  ـــْي ـــسِ ـــ� اأَنَ َوْرِد)3)3-  َمـــــْفـــــَر�ـــــسِ  ـــى  ـــل ع نَـــــا 

ــــاٍح ــــسَ ِو� يف  واْجــــتـَـــَمــــْعــــنـَـــا  ـــــِد))))-  ـــــْق ــــتَــــَظــــْمــــنَــــا نَــــْظــــَم ِع وانْ

ـــيــــْ ـــنَ َكـــُغـــ�ـــسْ ــــا  ــــنَ ــــْق ــــانَ ــــَع وتَ  -((((
ــــــــدِّ ــــــــَق َك انـَــــــــــا  َوَقـــــــــــدَّ ِن 

ــــِكــــي َتْ ــــِل  ــــْي ــــلَّ ال وُنُــــــــــوُم  لَزَوْرِد))) )-  يف  َذَهــــــــبــــــــاً 

)1-8)  الذخرية 56/1. واحلّلة ال�صرياء 15/2. وكنز الكتاب 634. وبنو اأمية يف الأندل�ص 131. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 339.  =

)1، 4، 8) الوايف بالوفيات 300/18.  

.» )1) نبَّه حمقق النفح على اأنه يف طبعة اأخرى: »قد تولعت« وهو حتريف. ويف امل�صالك: »ب�صدِّ

)2) يف النفح واأنوار الربيع: »نق�ص العهد ومل يوف بوعد«. ويف الوايف واحللة: »نق�ص العهد«. ويف رايات املربزين: »مطل 

لوعـد ومل يوف بوعدي«. ويف امل�صالك: »يوف بعهد«. 

)3) يف الإمتاع واملوؤان�صة: »الو�صل... َمْرَقد ورد«.

)4) يف الإمتاع واملوؤان�صة ويف الوايف بالوفيات: »واعتنقنا كو�صاح«. والو�صاح: ن�صيج من اأدمي وير�صع باجلواهر.

: القامة. فنا« وتعّطف فالن، وعطف: مال وانحنى. والَقدُّ )5) يف الإمتاع واملوؤان�صة: »وتعطَّ

)6) يف رايات املربزين: »وجنوم الأفق حتكي لوؤلوؤاً«، ويف النفح واأنوار الربيع: »ت�رضي ذهبًا«. ويف الوايف: »جنوم اجلّو«. 

التخريج )1):   

فيها.  زاد  وقد  ويل،  لل�صّ )366هـ)  فَّاء  الرَّ ي  ال�رضَّ ن�صبها  وقد   .308/1 وامل�رضوب  وامل�صموم  واملحبوب  )1-6)  املحب   

وهي للم�صتظهر يف الذخرية 57/1. واحللة ال�صرياء 16/2. وكنز الكّتاب 635. وامل�صالك 338/24. وبنو اأمية يف 

الأندل�ص 130. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 333. 

)3-5) الإمتاع واملوؤان�صة 371. والأبيات بغري ن�صبة عند اأبي حّيان التوحيدي )400هـ)  

)1-4، 6) وله يف نفح الطيب 417/1، 33/2. والوايف بالوفيات 301/18.   

)1-3، 6) وله يف رايات املربزين 112.   

ئ  )2، 3، 6) وله يف اأنوار الربيع 174/1. والأبيات لل�صويل لوجودها يف كتاب ال�رضي الرفاء )366هـ)، وهو اأمر ُيَخطِّ  

كل من اأن�صدها ـ على كرثتهم ـ للم�صتظهر )414هـ).
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3)ـ �ُسليمان بُْن املُْرتَ�سى

)... - بعد )1)هـ)

 
(1(

 هو �صليمان بن املرت�صى عبد الّرحمن بن حممد بن عبد امللك بن الّنا�رض عبد الّرحمن

ابن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن 

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. 

للظرفاء،  حمّبًا  والنادرة،  بالفكاهة  ومولعًا   ،
(2(

بالغزال ويلقب  اجلمال،  غاية  يف  كان   

 .
(3(

والتزم خدمته امل�صحك امل�صهور بالزرافة

 وكاد يظفر باخلالفة بعد زوال ملك القا�صم بن حمود، اإذ اأجمع اأهل قرطبة عليه وعلى 

حممد بن العراقي، وعلى عبد الّرحمن بن ه�صام بن عبد اجلّبار، لكن الأمر متَّ لعبد الرحمن 

امل�صتظهر، فعقدت له البيعة، وقبَّل �ُصليمان يده، بعد اأن كان اأحمد بن برد قد عقدها با�صم 

. وقد حب�ص 
(4(

�صليمان بن املرت�صى، فب�رضها وحكَّ ا�صمه، وكتب ا�صم عبد الّرحمن مكانه

، وعلى هذا فقد كان حّيًا يف �صنة 414هـ. 
(5(

امل�صتظهر �صليمان بعد مّدة من وليته

 �سعره: و�صل اإلينا من �صعره �صتة اأبيات يف قطعتني؛ بني و�صف وحكمة. 

-1-

:
(6(

]الكامل[يف نفح الطيب )5: 129)

)1) نفح الطيب 129/5، وتتّمة ن�صبه اإىل الّداخل يف الإحاطة 466/3. 

)2) نفح الطيب 130/5.

)3) ذكر املّقري اأخبار �صليمان مع م�صحكه، فقال: »لعبوا يف جمل�ص �صليمان لعبة اأف�صوا فيها اإىل اأن تق�ّصموا اثنني اثنني، كل 

�صخ�ص ورفيقه، فقال �صليمان: ومن يكون رفيقي؟ فقال له امل�صحك: يا مولي، وهل يكون رفيق الغزال اإّل الزرافة؟ 

ف�صحك منه على عادته«. نفح الطيب 129/5.

)4) انظر الّذخرية 48/1.

)5) الّذخرية 52/1.

)6) قال املّقري: »وقال �صليمان بن املرت�صى بن حممد بن عبد امللك بن النا�رض، وكان يف غاية اجلمال، ويلقب بالغزال: 

الأبيات«. نفح الطيب 129/5.
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َمِغْيِب بَــْعــَد  َعلْيَك  ــُع  ــْي ِب الــرَّ ـــِدَم  َق ــــِب)1)1-  ــــْي ــــِب ـــٍةٍ َوَح ـــالَف ـــسُ ـــ� ـــُه ِب َفـــتـَــلـــقَّ

ــًة َحــالَ ْد  ــَجــدِّ ــتُ ــْل َف َجـــِديْـــٌد،  ــٌل  َفــ�ــسْ ــى املـَــْرُغـــوِب2-  ــَل ــا َع ــَه ـــاُن ِب َم ـــزَّ ــي ال ــاأت يَ

ِبـــَطـــاَلَقـــٍة ـــَقـــُه  فـــالْ ـــٌق  ـــْل َط اَلـــــوُّ  ِبـــُقـــُطـــوِب3-  ـــُه  ـــَق ـــالْ ف ـــَب  ـــطَّ ـــَق تَ واإذا 

ـــْن وَم ِبـــَهـــا  َظــــِفــــْرُت  اأَيَّـــــــاٌم  هلِل  ــــِب)2))-  ــــْي ـــْرِ َرِق ـــَغ ـــاٌد ِب ـــَق ـــْن ــــــــَواُه ُم اأَْه

-2-

]الكامل[يف نفح الطيب )5: 130):
انَّها ــَو  لَ ــاِح  َم ــرِّ ال ــالِت  ــَف َك ــْن  ِم ِل  ــُغ الآَمـــــــاَل)3)1-  ــل ــْب ـــَمـــاٌن يُ ـــــْت �ـــسَ َوفَّ

َمانها �سَ اِء  اْقِت�سَ يف  َدْهــِري  ْلُت  وكَّ ـــَحـــال)))2-  َف ـــُحـــوَل  يَ ل  اأَْن  ِبـــِه  ــاً  ــنّ ــسَ �

الف: اخلمر. )1) ال�صُّ

)2) النقياد: اخل�صوع والتذلل. 

التخريج )1):   

)1-4) نفح الطيب 129/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 135. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 390.   

)3) الكفالة: ال�صمان. 

)4) احلال: حتول من حال اإىل اأخرى. 

التخريج )2):   

)1-2) نفح الطيب 130/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 135. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 390.   
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ُد بُْن ُمغرة بن عبد امللك ))ـ ممَّ

)9)3 ـ )2)هـ)

 بن اإ�صحاق بن عبد اهلل بن معاوية 
(1(

هو حممد بن مغرية بن عبد امللك بن مغرية بن معاوية

ابن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. من اأهل قرطبة و�صكن اإ�صبيلية، ويكنى اأبا 

 .
(2(

بكر، وُعِرف بالإ�صبيلي

عبدامللك  بن  مغرية  بن  الّرحمن  »عبد  فقال:  لأخيه،  ترجم  ب�صكوال  ابن  اأّن  وجند 

، فلعّل املوؤمن حتريف من املرواين، ويعتقد اأّن 
(3(

ابن مغرية بن معاوية بن املوؤمن القر�صي«

�صاحب ال�صلة اأخذها من القا�صي عيا�ص الذي ذكر ن�صب حممد بن مغرية، فزاد فيه ابن 

. وما يدفع هذه الزيادة يف الن�صب اأو التحريف: هو ن�صب والد حممد، 
(4(

املاأمون القر�صي

، اأّما ابن حزم فلم يذكر 
(5(

فقد رفع ابن الأبَّار ن�صبه اإىل مروان بن احلكم ومل يذكر املاأمون

اأحداً من بني مروان ت�صّمى املاأمون اأو املوؤمن. 

. ورحل اإىل امل�رضق 
(6(

 وكان من اأهل العلم واحلديث والفقه، والفهم ب�رضوب الأدب

، ثم عاد اإىل قرطبة، وارحتل اإىل اإ�صبيلية يف الفتنة. 
(7(

حاّجًا، واأخذ عن عدد من العلماء

 .
(8(

وعرف حممد بن مغرية بال�صعر، فقال القا�صي عيا�ص: »له اأ�صعار كثرية، م�صهورة«

)1) ال�صلة 755/2. وتتمة الن�صب يف تكملة ال�صلة 704/2، وجمهرة اأن�صاب العرب 93، ويف اأعمال الأعالم 56، �صيق ن�صبه 

اإىل مغرية بن معاوية الإ�صبيلي، وذكره �صمن من �صهد بيعة ه�صام املوؤيد �صنة 366هـ. 

)2) ترتيب املدارك 759/4. 

باخلري  معروفًا  والفهم،  الأدب  اأهل  من  وكان  القراآن،  باأخبار  وُعني  احلديث،  اأهــل  مــن  وهــو   .465/2 ال�صلــة   (3(

والنقبا�ص.

)4) ترتيب املدارك 759/4.

)5) تكملة ال�صلة 704/2، وانظر ن�صب حممد بن معاوية بن عبد الّرحمن بن معاوية امللقب بابن الأحمر يف جمهرة اأن�صاب 

العرب 93. 

)6) ال�صلة 755/2، وتكملة ال�صلة 704/2.

)7) روى عن اأبي القا�صم ال�صقطي، واأبي العّبا�ص الكرخي وغريهما. انظر ال�صلة 755/2.

)8) ترتيب املدارك 759/4.
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 .
(1(

وكذا ابن ب�صكوال قال: »كان حممد يقول ال�صعر احل�صن«

 تويف يف رجب �صنة 425هـ، فبلغ من ال�ّصن �صتَّة و�صبعني عامًا، ومولده �صنة 349هـ. 

�سعره: 

 مل ي�صل اإلينا �صيء من �صعره. 

)1) ال�صلة 755/2.
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بغ الُقر�سي ))ـ الأَ�سْ

)... - بعد )2)هـ)

ام �صمن  مل تذكر امل�صادر �صيئًا عن الأ�صبغ، فال نعرفه اإّل بهذا ال�صم، وقد ذكره ابن ب�صَّ

، غري اأنَّه كنَّاه باأبي الأ�صبغ القر�صي، وقال 
(1(

طائفة َرَثوا الوزير اأبا عامر اأحمد بن عبد امللك

املّقري يف تقدمي بيتني من ال�صعر لالأ�صبغ يف رثاء اأبي عامر: )وهو من اأ�صحابه). ومما يزيد 

الأمر غمو�صًا ما ورد يف النفح من خرٍب رواه اأبو عامر اأحمد، وذكر فيه عدداً من اأ�صحابه 

؟ 
(3(

، فهل كان الأ�صبغ يكّنى باأبي بكر
(2(

منهم اأبو بكر املرواين

 على اأن متام ن�صبه اإىل مروان بن احلكم بقي جمهوًل، والباعث لإثباته يف �صعراء املروانية 

هو اإيراده يف النفح �صمن طائفتهم، ف�صاًل عن ن�صبته باملرواين يف غري ما كتاٍب، وكان حّيًا 

يف عام 426هـ. 

�سعره: 

 له قطعتان: اإحداهما يف الّذخرية، وعّدتها ع�رضة اأبيات، والأخرى يف النفح يف بيتني، 

وكلتاهما يف غر�ص واحد هو رثاء اأحمد بن عبد امللك بن �صهيد.

)1) اأحمد بن عبد امللك بن �صهيد وزير م�صهور، وله اآثار اأدبية اأ�صهرها ر�صالة التوابع والزوابع تويف �صنة 426هـ. جذوة 

املقتب�ص 209/1، والذخرية 333/1، والبغية 238/1، واحلّلة ال�صرياء 78/2.

)2) قال املّقري: »قال اأبو عامر بن �صهيد: ملّا قدم زهري ال�صقلبي اإىل ح�رضة قرطبة من املرّية؛ وّجه وزيره اأبو جعفر ابن عّبا�ص 

اإىل مُلّة من اأ�سحابنا؛ منهم ابن برد واأبو بكر املرواين وابن احلّناط والطبني، فح�رشوا اإليه، ف�ساألهم عّني، وقال: وّجهوا 

اإليه، فوافاين ر�صوله...« واخلرب طويل يف نفح الطيب 147/5. وقد ذكر هرني بريي�ص اخلرب يف �صياق خمتلف يف كتابه؛ 

ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض الطوائف83، نقاًل عن قالئد العقيان: »اأر�صل خريان ال�صقلبي �صاحب املريّة وزيره اأبا جعفر 

ابن عّبا�س، يف رفقة عدد من الكّتاب وال�سعراء؛ بينهم ابن برد واأبو بكر املرواين وابن احلّناط والطبني، ملهمة �سيا�سية 

يف قرطبة...« ومل اأعرث على هذا اخلرب يف الكتاب املطبوع من قالئد العقيان.

)3) هناك �صاعران عرفا بهذه الكنية، وعا�صا يف زمن الأ�صبغ القر�صي، وهما يحيى بن ه�صام املتوفى 437هـ، واأحمد بن 

�صليمان املتوفى بعد 440هــ غري اأنهما مل يوؤثر عنهما �صحبتهما لبن �صهيد، يف حني نقل احلميدي عن ابن �صهيد ذكره 

ليحيى ابن ه�صام بال�صعر، فال نعلم: اأكان �صديقًا له م�صافًا اإىل الأ�صبغ فق�صده بقوله يف احلا�صية ال�صابقة، اأم ل؟
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-1-

:
(1(

]الطويل[يف الذخرية )1: 335)
والُعال املـَـَكــاِرِم  َغِريْبَاِت  �َسِهْدنَا   -  1 ــَدا  ــَم اأَْح َهيِديِّ  ال�سُّ ـــْ�ِ  َق َعــَلــى  ــي  تـُـبـَـكِّ

ِل والتَُّقى يِن والَف�سَ َم�ْسِجَدا)2)  2 - َوَماَزاَل اأَْهُل الدِّ ْبنَاُه  َح�سِ َحتَّى  بــِه  ُعُكوفاً 

ُحْفرٍة اإِْحــيـَـاَء  الَغْيِث  ِب�ُسْقيَا  اأُِريْــُد   -  3 ــــَم الــُعــال املـُــتـَــوقِّـــَدا  ــا َنْ ــَه َكــــَدْرنـَـــا ب

احَليَا ُم�ْستَ�سِقَي  بـَـاَت  ِمْثِلي  اأَر  ومل   -  ( َدى  ال�سَّ ــَن  م يَ�ْسِفي  َكـــاَن  ــاٍء  ــيَ َح ـــاِء  َ مِل

ى ال�َّ ِة  َقْب�سَ يف  اَر  �سَ َجَماٍل  فــاأيُّ   -  ( دى  ـــرَّ ال ـــُد  يَ ـــُه  ـــَوتْ َط ـــْد  َق بَـــَهـــاٍء  واأيُّ 

ُغيِّبَْت ــسِ  الأَْر� ُطَلى  يف  َقنَاٍة  واأيُّ   -  ( ــَدا)3)  ــِم اأُْغ الــَقــْ�ِ  َح�َسا  يف  ُح�َساٍم  واأَيُّ 

للنََّدى واأَنْ�َساأَ  اأَْوَدى  الَِّذي  ي  ِبنَْف�سِ  -  ( َدا)))  ُمـــَغـــرِّ ــالِء  ــَع ال َدْوِح  على  َحــَمــامــاً 

ْيبٍَة ُم�سِ ِل�َسْهِم  ــداً  ــْع بُ ــٍر  ــاِم َع ــا  اأب  -  ( ــَدا  ــسَ ــ� ْق ــاأَ ــــُب املـــنـــوِن َف ـــِه َري ـــــاَك ب َرَم

يَاِفعاً ائِل  الَف�سَ نَ�رْصِ  يف  ُفــتَّ  لََقْد   -  9 ــارِم اأَْمـــــَرَدا)))  ــَك َ ْزَت يف َجــْمــِع امل ــــرَّ َوب

ُجيُوبََها املَْكُرَماُت  َعلْيَك  لَ�َسقَّْت  َدا)))10-  ـــّداً ُمَــــدَّ ــُد َخ ــْج َ واأَْظـــَهـــَر فــْيــَك امل

)1) قال ابن ب�ّصام بعد ذكره اأبي عامر ابن �ُصهيد: »اأن�صد على قربه من املراثي جملة موفورة لطوائف كثرية؛ منها قول اأبي 

الأ�صبغ القر�صي من ق�صيدة يقول فيها: الأبيات«. الذخرية 335/1. 

عليــه  اأقبــل  اأي  عكــوفًا:  وَيْعِكــُف  َيْعُكــُف  ال�صــيء  علــى  وعكــف  الحتبــا�ص.  امل�صــجد:  فــي  العتكــاف   (2(

مواظبًا.

)3) الُطلى: جمع الطالة، وهي اأعناق الأر�ص. 

وح: جمع الدوحة وهي ال�صجرة العظيمة.  )4) الدَّ

)5) الأمرد: ال�صاب الذي مل تبدو حليته.

)6) اجليوب: جمع اجليب؛ وهو جيب القمي�ص والدرع.

التخريج )1):   

يف  اأمية  بني  �صـعر  يف  وكــذا  الأندل�ص).  فــي  اأميــة  )بنــو  فــي  الق�صيــدة  تــرد  ولــم   .335/1 الذخــرية   (10-1(  

الأندل�ص.
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:
(1(

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 133)
ُموا�ساًل وُر  الــ�ــرصُّ ــاَن  َك بِه  َمــْن  ــاأَى  نَ ــْكــِر1-  ــِف ــبـَـابــِة وال ــي لــلــ�ــسَّ ــِب ــْل ـــَلـــَم َق واأَ�ـــسْ

نَاأْت اإذا  النَِّعْيُم  يُْجِدي  ما  لََعْمُرَك  الُعْمِر2-  ــَحــُة  ُفــ�ــسْ ول  َعــنِّــي  ــُم  ــُه ــوُه وُج

)1) قال املّقري: »قال الأ�صبغ القر�صي يرثي ابن �صهيد وهو من اأ�صحابه: البيتني«. نفح الطيب 133/5. 

التخريج )2):   

)1-2) نفح الطيب 133/5. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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بَان�سي) د )ال�سَّ ))ـ َقا�ِسم بن ُممَّ

)))3ـ 30)هـ)

بن ه�صام  الوليد  بن  بن ه�صام  بن حممد  بن ه�صام   
(1(

اإ�صماعيل بن  بن حممد  قا�صم   هو 

�صى بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. من اأهل  الرِّ

 .
(2(

قرطبة، ويكنى اأبا حممد، ويعرف بال�صبان�صي

طلق  بالآداب،  املعرفة  مع  وكان   ،
(3(

القوطية بن  بكـر  اأبــي  عن  احلديث  روى 

البيــان. وله ابن روى احلديث عنه، ف�صاًل عن علمه بالآداب والبالغة  الل�صان، ح�صــن 

 .
(4(

والكتابة

ر والنَّا�رض، ويف  ، ثّم ولديه املظفَّ
(5(

وات�صل قا�صم بن حممد باأويل الأمر، فمدح املن�صور

هوؤلء اأغلب �صعره الذي و�صل اإلينا. 

 تويف يف منت�صف �صفر من �صنة 430هـ، ودفن مبقربة الرب�ص عن �صنٍّ عالية بلغت �صّتًا 

، وعلى هذا تكون �صنة ولدته هي 344هـ. 
(6(

وثمانني �صنة مكملة

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ع�رضون بيتًا يف اأربع قطع؛ ُجلُّها يف بني عامر. 

)1) ال�صلة 686/2، وتتّمة الن�صب من ترجمة ابنه حممد بن قا�صم يف تكملة ال�صلة 389/1. 

)2) جذوة املقتب�ص 526/2، وبغية امللتم�ص 588/2 لكن هناك من �صبقه اإىل هذا اللقب، فقد ذكر ابن عذاري يف وفيات عام 

300هـ ه�صام بن حممد القر�صي املعروف بال�صبان�صية، ثّم اأ�صاف يف وفيات 316هـ حممد بن ه�صام القر�صي املعروف بابن 

ال�صبان�صية. البيان املغرب 163/2، 199. 

)3) ابن القوطية: هو حممد بن عمر بن عبد العزيز، حمدث وعامل بالنحو، حافظ للغة ولأخبار الأندل�ص، وله اآثار كثرية و�صلنا 

منها تاريخ افتتاح الأندل�ص. انظر تاريخ علماء الأندل�ص 747/2، ومقدمة كتاب تاريخ افتتاح الأندل�ص. 

)4) هـو حممـد بـن قا�صـم بـن حممـد القر�صـي املـرواين، مـن اأهـل قرطبـة، يعـرف بال�صبان�صي، روى عن اأبيه وغريه، وكان 

عاملًا بالآداب، ومتقدمًا يف البالغة والكتابة، ا�صتقر بعد الفتنة بطليطلة كاتبًا للر�صائل بها، وتويف �صنة 447هـ. تكملة 

ال�صلة 389/1. 

ع له بق�صائد عّدة.  )5) ذكرت امل�صادر اأّن املن�صور قد �صجنه فت�صفَّ

)6) ال�صلة 686/2 واأ�صاف ذكره ابن حّيان.
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:
(1(

]الطويل[يف اأعمال الأعالم )95)
املـُــوؤَيَّـــدا الإَمـــــاَم  اهللُ  ــــَق  َوفَّ ــْد  ــَق لَ  - ــــَدا)2)1  ــَك واأَْر�ــــسَ ــْي واأَلْـــَهـــَمـــُه لــلــَحــقِّ ِف

َعــْقــَدُه ــدَّ  َم الَّـــِذي  الَعْهَد  َفَقلَّدَك   -  2 ـــــَدا  واأكَّ َقـــاِب  الـــرِّ يف  ِمـــْنـــُه  اهللُ  لَـــَك 

َمْن ــْر  َخ ولََّك  اهللَ  ــاأنَّ  ب �َسِهْدُت   -  3 ــيِّــَدا  يــُن احَلــنــيــُف و�ــسُ ــَس الــدِّ ــ� ــسِّ ـــِه اأُ� ِب

ُمْنتَقى ُل  اأْف�سَ ــوُن  ــاأُْم َم يا  ـــَك  واأنَّ  -  ( ــِة ُقــلِّــَدا)3)  ــالف ــَد اخِل ــْه ـــــَدُر َمـــْن َع واأَْج

ـــَدا؟))) ) - وَهْل َذَخَر الرَّحمُن ذا املُْلَك لْمِرىٍء  ـــهَّ ــَك وَم ــْي ــــــَداُه اإل ـــَواَك واأَْه �ـــسِ

ًة ِعـــزَّ ــَت  ــْي ُوفِّ الــَعــْهــِد  يَـــاولَّ  األ   -  ( ــَدا  ــَع ــسْ ـــاِن واأَ� َم ـــزَّ ــــٍت يف ال ِبـــاأَميـــِن َوْق

ــَدُه ــْع بَ ــِة  بــاخِلــالَف  ْ ــرصِ ــ� ــْدُه وابْ ــلَّ ــَق تَ املـُـَهــنَّــَدا))) ) -  احُل�َساَم  الِغلِّ  ذوي  ْق  وَذوِّ

الَِّتي النُُّذر  بِه  َجــاَءْت  الذي  فاأَنَْت   -  ( َدا  ـــــَردَّ ُم فيها  ــــــْرِويُّ  َ امل الأَثـَـــــُر  اأَتَــــى 

بْـ يـَـْعــُرَب  َمــْهــِديُّ  ــُن اهلِل  اأَم ــَت  َوْمــِتــَدا))) 9 - واأن نَْف�ساً  ِطْبَت  فيَها  َقْحَطاَن  ِن 

وِفيُكُم بَــْدءاً  ــُر  الأَْم َهذا  َكاَن  لَُكْم  �رَصَْمَدا)))10-  ْهِر  الدَّ ُم�ْستَاأْنَِف  َمَدى  يَكوُن 

)1) ذكر ل�صان الدين عدداً من ال�صعراء الذين َهنَّوؤوا عبد الرحمن النا�رض بن املن�صور بن اأبي عامر؛ بولية العهد من ه�صام 

بن احلكم، ثّم قال: »وقا�صم بن حممود املرواين: الأبيات«. اأعمال الأعالم 95.

)2) املوؤيد: هو ه�صام بن احلكم، تقّلد اخلالفة �صبيًا، فا�صتاأثر احلاجب املن�صور بال�صلطة وجعلها يف اأولده، غري اأّن ابنه الثاين 

عبد الرحمن رفع ب�رضه اإىل اخلالفة، فاأرغم املوؤيد على اإعطائه ولية العهد، وهذا ما عجل يف نهايته املاأ�صاوية. 

)3) املاأمون: لقب اآخر للنا�رض عبد الرحمن بن املن�صور. 

)4) ذخر ال�صيء: خّباأه لوقت احلاجة اإليه.

)5) حّول ال�صاعر همزة القطع اإىل همزة و�صل انقياداً للوزن. والغّل: ال�صغن واحلقد. ويف البيت اإ�صارة اإىل تطلع النا�رض 

بن املن�صور اإىل اخلالفة. 

)6) املهدي: هو املهدي املنتظر. ويعرب بن قحطان: اأحد اأجداد العرب. واملحتد: الأ�صل. 

)7) امل�صتاأنف: املبتدئ. وال�رضمد: الدائم الذي ل ينقطع. 

التخريج )1):   

)1-10)  اأعمـال الأعـالم 95. ون�صب ل�صان الدين الأبيات لقا�صم بن حممود، ويف قوله هذا حتريف، و�صوابه )حممد)،   

اأمية يف  بني  و�صعر   .(132 الأندل�ص  اأمية يف  )بنو  والق�صيدة يف  الن�صبة.  بهذه  مرواين  �صاعر  على  اأقف  مل  اإذ 

الأندل�ص 456. 
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:
(1(

]الطويل[يف البيان املغرب )3: 18)
ــَرا املـُـَظــفَّ املـُــوؤِْمـــِنـــْنَ  اأَِمــــْرُ  ــــاَك  َدَع َا)2)1-  ــرَّ ــَخ ــتَ ُ ولَــِة امل ــْيــَف الــدَّ ــاَك �ــسَ ــمَّ و�ــسَ

-3-

:
(3(

]الكامل[يف كتاب الت�صبيهات )212)
ــا َ ــاأنَّ َك ــوِت  ــيُ ــبُ ال ــِة  ــيَ ــِن ــاأَْف ِب ــى  َْع ــرصَ ــُمــوِل)))1- � �ــسَ ــالُف  �ــسُ ُعُقولَهُم  �َسَمَلْت 

ِبــنُــُحــوِرَهــا ـــا  ـــاَءَه ِدَم ــٌث َكـــاأنَّ  ــثَ ــِل2- ُج ــي ــِخ نَ ــــِع  ي ِ �ــــرصَ ِقــــْنــــٍو يف  ــــرُّ  ــــَم ُمْ

-4-

:
(5(

]الكامل[يف جذوة املقتب�ص )2: 526)
ل ــقَّ  َوُح ا�ْستََغْثُت  ِبُرحـَْماُه  َمــْن  يَا  ــرَتْعــي َدِمـــي)))1-  ِمــْنــُه الــِغــيـَـاُث ُعــالَك اأ�ــسْ

ر بن املن�صور: »ولقا�صم بن ال�صبان�صي ـ رحمه اهلل ـ يف مدحه �صعر اأوله: البيت«. البيان  )1) قال ابن عذاري وقد ذكر املُظفَّ

املغرب 18/3. 

ر: لقب لعبد امللك بن املن�صور بن اأبي عامر، وقد حاز احلجابة بعد والده وتويف �صنة 399هـ.  )2) املُظفَّ

التخريج )2):   

)1) البيان املغرب 18/3. ومل يرد البيت يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)3) وردت يف باب الروؤو�ص وامل�صلوب.

مول: اخلمر.  )4) الأفنية: جمع الفناء؛ وهو ما امتّد من جوانب الدار. وال�صَّ

التخريج )3):   

َب البيتان لقا�صم بن حممد الكاتب. وبنو اأمية يف الأندل�ص 132. و�صعر بني اأمية يف  )1-2)  كتاب الت�صبيهات 212. وُن�صِ  

الأندل�ص 457. 

ِجَن، وكتب  )5) قال احلميدي: »ذكره اأبو حممد علي بن اأحمد، وكان قد ُقِرف و�صهد عليه عند الق�صاة مبا يوجب القتل َف�صُ

اإىل املن�صور حممد بن اأبي عامر بق�صيدة طويلة ي�صتعطفه فيها، وي�صاأله التثبت يف اأمره، وحقن دمه، فرق له ونظر يف 

ذلك مبا اأّدى اإىل �صالحه«. جذوة املقتب�ص 526/2. 

« ول ي�صتقيم وزنًا. ويف البغية: »ا�صتغثت«، واأثبتُّ هذه الرواية. واأ�صرتعي: اأطلب 
َّ
)6) يف اجلذوة: »اأ�صتغيث ا�صرت علي

مراعاة احلقوق وحفظ دمي. واأ�صتغيث: اأ�صتعني. 
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الُهَدى  ِ َِ ــ �ــسَ ــَوى  �ــسِ فيِه  اأَبْتَغي  ل  املـُـْحــَكــِم)1)2-  الــِكــتـَـاِب  ــيــِة  واأَْقــ�ــسِ َغَر�ساً 

و�َسْيـ  ــا  ــولن َم ــوِر  املـَـْنــ�ــسُ ــِت  ــبُّ ــثَ وتَ ــَهــِم3-  ــاِء املـُـْل ــ�ــسَ ــَق ــِق يف ال ــُمــوفَّ ـــ ــا ال ــِدنَ ي

اِئِه َق�سَ ــْدِل  ــَع ِب يَحيَا  اأو  ليَموَت  ــِم)-  ــَل ــْع يَ مَلْ  َمـــْن  ِعـــيـَــان  ــَن  ــق ــيَ ال ــــَرى  َف

ــُه ــقَّ وَح ــَم  ــي ــِظ ــَع ال اهللَ  ــَك  ــدتُ ــس ــا� نَ ِم)2))-  ـــرِّ ـــَح ـــتَ ُ امل ــِل  ــسِّ ــو� ــت ُ امل ـــِدَك  ـــْب َع يف 

يُدَها نَ�سِ ــاِد  ــَع ُ امل املَـــْدِح  ــاِئــِل  ِبــَو�ــسَ ــِم)3))-  ــسِ ــْو� َم اأو  ــٍب  ــْوك َم ــِع  ــَم جَمْ ُكــلِّ  يف 

اأَْرَعـــاَكـــُه ِحــمــًى  ــُه  ــْن ِم ــتـَـبـَـْح  يـُـ�ــسْ ـــتـَــِم))))- ل  ُمْ اأَْحـــَمـــى  اهلِل  ـــَرى يف  يَ ـــْن  َم ــا  ي

نن: الطريقة.  )1) ال�صَّ

)2) املتو�صل: املتقرب اإليك. واملتحّرم: املحتمي بحرمة منك. 

)3) الو�صائل: جمع و�صيلة وهي ما يتقرب به اإىل الغري.

)4) اأرعاكه: جعلك راعيًا له. 

التخريج )4):   

)1-7) جذوة املقتب�ص 526/2. وبغية امللتم�ص 588/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 133. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 358.   

)5-7) نفح الطيب 131/5.   

Diwan-Bin-Marwan.indb   510 12/8/09   9:39 AM



511

))ـ يَْحيَى بُْن ِه�سام بن اأحمد

)390 ـ )3)هـ)

 بن احلكم 
(1(

هو يحيى بن ه�صام بن اأحمد بن حممد بن حممد بن عبد امللك بن الأ�صبغ

ابن ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. يعرف 

، ويكنى اأبا بكر. 
(2(

بابن الأفط�ص

مًا يف معاين الأ�صعار اجلاهلّية   وكان بارعًا يف الآداب، عاملًا بالعربية، حافظًا للغة، مقدَّ

والإ�صالمّية، م�صاركًا يف غري ذلك من العلوم، اأخذ عن �صاحب الأحبا�ص وغريه، ذكره 

 .
(3(

ابن خزرج

 وقد و�صفه بال�صعر �صاحب اجلذوة، فقال: »يحيى بن ه�صام املرواين اأبو بكر، من اأهل 

. وكذلك فعل ابن حزم: »ومن ولد 
(4(

العلم بالبالغة وال�صعر، ذكره اأبو عامر بن �صهيد«

. وقد تزوج يحيى بن ه�صام 
(5(

الأ�صبغ بن احلكم... وال�صاعر يحيى بن ه�صام بن اأحمد«

ابن حزم  قال  اإذ  ه�صام،  بن  �صليمان  امل�صتكفي وويل عهده  اخلليفة  ابنتي  م�صلمة  واأخوه 

ابنتني نكحهما  يف عقب امل�صتكفي وويل عهده: »انقر�صا جميعًا من غري عقب، حا�صا 

 .
(6(

»
ّ
م�صلمة ويحيى ابنا ه�صام من ولد الأ�صبغ بن احلكم الرب�صي

 .
(8(

، وكان مولده �صنة 390هـ
(7(

 وتويف يحيى ر�صوًل ببطليو�ص �صنة 437هـ

�سعره: مل اأقف على �صيء من �صعره.

)1) ال�صلة 958/3، ولكنه اأ�صقط حممداً الثاين، وت�صحيح ذلك يف ن�صب عمه الفقيه عبد امللك. انظر جمهرة اأن�صاب العرب 

97. وتتمة الن�صب يف تاريخ علماء الأندل�ص 472/1.

)2) ال�صلة 958/3.

)3) ال�صلة 959/3.

)4) جذوة املقتب�ص 607/2 وكذا بغية امللتم�ص 683/2.

)5) جمهرة اأن�صاب العرب 97.

)6) جمهرة اأن�صاب العرب 100.

)7) ال�صلة 959/3، وبغية الوعاة 344/2.

)8) ال�صلة 959/3.
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))ـ اأَْحمد بُْن �ُسليمان بن اأحمد

)... - بعد 0)))

 
(1(

 هو اأحمد بن �صليمان بن اأحمد بن عبد الّرحمن بن عبيد اهلل بن عبد الّرحمن الّنا�رض

ابن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن بن احلكم بن ه�صام بن عبد الّرحمن بن 

معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم. يكنى اأبا بكر. 

. ومل تذكر امل�صادر 
(2(

 واأخو جّده اأحمد كان اخلليفة امل�صتكفي حممد بن عبد الّرحمن

 ،
(3(

ر وزير ه�صام �صيئًا عن حياته، غري اأن �صعره يدفع اإىل القول باأّنه ات�صل باأبي عامر بن املظفَّ

، وقد ذكر احلميدي اأنَّه قابل اأحمد وا�صتن�صده �صعره يف 
وعرف ابن حزم وقال فيه �صعراً)4)

ح اأنَّه عا�ص يف �صدر املئة اخلام�صة.  . وُيرجَّ
(5(

ابن حزم

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره �صبعة اأبيات يف قطعتني، وهي يف مدح اأبي عامر وابن حزم. 

-1-

:
(6(

]املجتث[ يف جذوة املقتب�ص )1: 197)

)1) جذوة املقتب�ص 197/1، وبغية امللتم�ص 226/1، ونفح الطيب 128/5. وتتّمة الن�صب يف ترجمة الّنا�رض.

)2) قام امل�صتكفي على عبد الّرحمن بن ه�صام بن عبد اجلّبار امللقب بامل�صتظهر 414هـ، وكان يف غاية ال�صخف وركاكة العقل و�صوء 

التدبري، وخلع �صنة 416هـ، وهو والد ال�صاعرة وّلدة. انظر املعجب 54، وجمهرة ابن حزم 100، والبيان املغرب 140/3.

)3) هو اأبو عامر حممد بن عبد امللك بن اأبي عامر املن�صور، وزر له�صام يف عهد اأبيه احلاجب املظفر )393-399هـ)  وليعرف 

اأكان ات�صال اأحمد به يف تلك الفرتة اأم بعدها؟ فقد ذكر ابن عذاري اأنَّ اأبا عامر عا�ص يف قرطبة زمن الفتنة، و�صهد تاأمري 

ابن عّمه عبد العزيز بن عبد الّرحمن على بلن�صية، ومات �صنة 419هـ. البيان املغرب 16/3، 133، 164. 

)4) هو اأبو حممد علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم، من اأ�صهر علماء الأندل�ص )384 ـ 456هـ). املعجب 48.

ر لقاوؤه باأحمد  )5)  احلميدي: هو اأبو عبد اهلل بن حممد بن اأبي ن�رض، �صاحب كتاب جذوة املقتب�ص )420 ـ 488هـ). ويقدَّ

بعد �صنة 440هـ على اأقل تقدير. 

: الأبيات«. جذوة املقتب�ص 197/1.
ّ
)6) قال احلميدي: »اأن�صدين لنف�صه يف حممد بن حزم على طريقة الُب�ْصِتي

والُب�ْصتي: هو علي بن حممد، اأبو الفتح الُب�ْصتي، الكاتب ال�صاعر. له طريق معروف، واأ�صلوب م�صهور يف التجني�ص.   

وتويف �صنة 401هـ.
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ـــــٍق ـــــُخـــــْل ِب ــــــى  ــــــلَّ َت َّــــــــــا  مَل ــــــــوِد)1)1-  ُع  ِ ــــرصْ ــــ� نَ اأو  ـــِك  ـــسْ ـــ� ـــاملِ ك

ـــــْزٍم َح ـــــُن  اب ـــــَراِم  ـــــِك ال ــــــُل  َنْ ــــــــودي)2)2-  ُع ــــِم  ــــْل الــــِع يف  ــــــــاَت  وبَ

ديـــنـــي َد  َجـــــــــــدَّ ــــــــَواُه  ــــــــْت َف ـــــــــوِدي)3)3-  ُع اأَْوَرَق  ـــــــــــْدَواُه  َج

ـــُه ـــْن َع ــــُت  ــــْب ِغ اإذا  ــــــــــوُل  اأَُق ـــْعـــِد ُعــــــوِدي)-  ــــاعــــَة الـــ�ـــسَّ ــــا �ــــسَ ي

-2-

:
(4(

]اخلفيف[يف نفح الطيب )5: 128)
ــال ــبَ ِح ـــْلـــُت  َو�ـــسَ َعـــامـــٍر  ـــي  بـــاأَب ـــعـــيـــُد)))1-  ــــــــاٌن �ـــسَ ـــــِه َزَم ـــــَزَمـــــان ِب َف

ــْكــراً و�ــسُ ِوّداً  ــِه  ــْي ِف ِزْدُت  فَمتَى  ــــُد2-  ــــِزيْ َفـــــنَـــــَداُه وَقــــــْد تَـــنَـــاَهـــى يَ

ــوٍم يَ ُكـــلِّ  ويف  ــُه  ــُف ــسْ َو� ل  ــَف  ــْي َك ــُد3-  ــًى َجــدي ــنَ ــْع َم ـــاُت  ـــُرَم َـــْك ِمــْنــُه يف امل

)1)  الن�رض: الرائحة الطيبة. والعود: هو الذي يتبخر به.

)2) يف اجلذوة: »وفات يف العلم«، واأثبّت ال�صواب من البغية، ويف النفح: »وقام يف العلم«.

وعودي:  يغني.  ما  وهي  يجدي؛  ما  اأعطاه  اأي:  اأجداه  جدواه:  وا�صح.  ت�صحيف  وهذا  جدد«  »مثواه  البغية:  يف   (3(

غ�صني. 

التخريج )1):   

)1-4) جذوة املقتب�ص 197/1. وبغية امللتم�ص 226/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 140. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 447.   

)1-3) نفح الطيب 128/5.   

)4) قال املّقري: »وله يف اأبي عامر بن املظّفر بن اأبي عامر من ق�صيدة ميدحه بها: الأبيات«. نفح الطيب 128/5.

)5) اأبو عامر: هو حممد بن عبد امللك بن املن�صور بن اأبي عامر. انظر احلا�صية )3) يف ترجمة اأحمد بن �صليمان. 

التخريج )2):   

)1-3) نفح الطيب 128/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 140. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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9)ـ عبد الرحمن بن قا�سم بن ممد

)00) ـ 9))هـ)

 هو عبد الرحمن بن قا�صم بن حممد بن اإ�صماعيل بن ه�صام بن حممد بن ه�صام بن الوليد 

. من اأهل قرطبة، يكنى اأبا 
(1(

ابن الأمري ه�صام بن عبد الّرحمن بن معاوية القري�صي املرواين

 .
(2(

املطرِّف، ويعرف بابن ال�صبين�صي، ووالده ال�صاعر قا�صم بن حممد املعروف بال�صبان�صي

 ذكره ابن الأّبار نقاًل عن ابن حّيان وابن حبي�ص، فقال: »كان فقيهًا اأديبًا �صاعراً، يحمل 

 .
(3(

قطعًا من العلم زاينة؛ ما بني فقه واأدب ورواية«

 .
(4(

 مات عبد الرحمن �صنة 499هـ ، وكانت �صّنه ت�صعًا واأربعني �صنة، ومل يعقب

�سعره: 

 مل اأقف على �صيء من �صعره. 

)1) التكملة لكتاب ال�صلة، الهرا�ص 10/3.

)2) �صبقت ترجمته �ص 499.

)3) التكملة لكتاب ال�صلة، الهرا�ص 10/3.

)4) التكملة لكتاب ال�صلة، الهرا�ص 10/3.
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0)- َولَّدة ِبْنُت امل�ستكفي

)... - )))هـ)

عبد  النَّا�رض  بن  اهلل  عبيد  بن  الّرحمن  عبد  بن  حممد  باهلل  امل�صتكفي  بنت  وّلدة  هي 

ب�صام: »وكانت  ابن  قال  اإذ  اهتمامًا وا�صعًا،  �صاعرة، حازت  اأديبة،   ،
(1(

حمن بن حممد الرَّ

يف ن�صاء اأهل زمانها، واحدة اأقرانها، ح�صور �صاهد، وحرارة اأوابد، وح�صن منظر وخمرب، 

وحالوة مورد وم�صدر، وكان جمل�صها بقرطبة منتدى لأحرار امل�رض، وفناوؤها ملعبًا جلياد 

ال�صعراء والكتاب على  اأفراد  اإىل �صوء غّرتها، ويتهالك  الأدب  اأهل  يع�صو  النظم والنرث، 

 .
(2(

حالوة ع�رضتها«

 وقد دعت �صهولة حجابها الأل�صنة لتناولها، فذكر �صاحب ال�صلة عن ابن مكي قوله: 

. وقد قال عنها املّقري: »اإّنها بالغرب كعلية بال�رضق: 
(3(

»مل يكن لها ت�صاون يطابق �رضفها«

 .
(4(

اإّل اأّن هذه تزيد مبزية احل�صن الفائق«

 واأخبار وّلدة مع ابن زيدون ال�صاعر الوزير مالأت الكتب وطبقت الآفاق، واأ�صبحا 

. ول يخفى اأّن هناك �صاعراً اآخر تعلَّق ولَّدة واأحبَّها، وهو 
(5(

من اأعالم احلب عند العرب

 .
(6(

الوزير ابن عبدو�ص، الذي ناله من ابن زيدون ب�صببها الكثري

. ول ُيعلم 
(8(

. وتوفيت �صنة 484هـ
(7(

رت وّلدة طوياًل حّتَّى اأربْت على الثمانني  وقد عمِّ

)1) بغية امللتم�ص 733/2، وال�صلة 996/3، ونفح الطيب 340/5، وبقّية الن�صب يف الكامل يف التاريخ 621/6.

الوفيات  وفوات   ،340/5 الطيب  ونفح   ،996/3 وال�صلة   ،8 واملطرب   ،733/2 امللتم�ص  بغية  وانظر   429/1 الّذخرية   (2(

.251/4

)3) ال�صلة 996/3، وبغية امللتم�ص 733/2. وانظر الذخرية 429/1 ونقل عنه املطرب 8، ونفح الطيب 343/5.

)4) نفح الطيب 344/5 وقد ذكر ذلك نقاًل عن املغرب، ومل اأجد ذكراً لوّلدة فيه.

)5) اأخبارهما طويلة، وللتو�صع انظر ديوان ابن زيدون، و�رضح العيون.

)6) كتب فيه ابن زيدون الّر�صالة الهزلية على ل�صان وّلدة؛ �صاخراً منه ومتهكمًا، انظر ذلك يف �رضح العيون 24. 

ها، فكان يحمل كّلتها ويرفع ظلها. )7) الّذخرية 429/1. وذكر ابن ب�ّصام اأن ابن عبدو�ص بقي على ودِّ

)8) ال�صلة 996/3 وقد �صبق اأن ذكر اأّنها توفيت بعد 480هـ، واملطرب 8، وبغية امللتم�ص 733/2، ويف فوات الوفيات 251/4: 

ُذِكر اأّنها توفيت بعد اخلم�صمئة. 
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ح اأن تكون يف م�صتهل املئة اخلام�صة.  �صنة ولدتها، غري اأنه من املرجَّ

 �سعرها: 

قطعة،  اثنتي ع�رضة  بيتًا، يف  ت�صعة وع�رضون  اإليها  ين�صب  وما  �صعرها  من  اإلينا   و�صل 

اأغلبها يف الغزل ثمَّ الهجاء والفخر.

-1-

:
(1(

]الطويل[يف الذخرية )1: 430)
ــي  ــاَرِت ِزيَ ــالُم  ــظَّ ال ــنَّ  َج اإَذا  ــْب  ــَرقَّ تَ  -1(2(

ِّ ـــَم لــلــ�ــرصِّ ـــتَ ــيــَل اأَْك ـــــُت الــلَّ فــــاإِنِّ َراأيْ

بَدا ما  ِبالبَْدِر  َكــاَن  لو  َما  ِمْنَك  وبي   -2(3(
يـَـ�ــرْصِ مل  وبالنَّْجِم  اأَْدَجـــى  َمــا  وِباللَّيِل 

-2-

:
(4(

]الكامل[يف الذخرية )1: 430)

)1) قال ابن ب�ّصام: »قال اأبو الوليد: كنت يف اأيام ال�صباب، وغمرة الت�صاب، هائمًا بغادة تدعى ولدة، فلّما قّدر اللقاء، 

و�صاعد الق�صاء. كتبت اإيل: البيتني«. الذخرية 430/1. 

)2) َجنَّ الليُل: اأظلم.

)3) يف اأنوار الربيع ونفح الطيب ونزهة اجلل�صاء: »بال�صم�ص مل تلح وبالبدر مل يطلع«. ويف �رضح العيون: »مل يرْن«. 

التخريج )1):   

)1-2)  الذخرية 430/1، واملطرب 9. و�رضح العيون 22. واأنوار الربيع 263/1. ونفح الطيب 341/5. ونزهة اجلل�صاء يف   

اأ�صعار الن�صاء 91. وبنو اأمية يف الأندل�ص 141. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 441. 

)4) قال ابن ب�ّصام: »قال اأبو الوليد: وكانت عتبة قد غنتنا: 

مـــوؤمـــلـــي ـــلـــغـــت  ب اإن  ـــا  ـــن ـــت ـــب ــي حبياأح ــن ــل ــدن دهــــري ووا�ــس ــاع ــس و�

ــه ــرب ــق ــي الـــبـــ�ـــســـر ب ــن ــي ــن ــه ــــــاء ي قلبيوج لـــه  وزدت  نــفــ�ــســي  ــه  ــت فــاأعــطــي

ف�صاألتها الإعادة، بغري اأمر وّلدة، فخبا منها برق التب�صم، وبدا عار�ص التجهم، وعاتبت عتبة فقلت:   

ــــت به ــب اأت ــذن ــبــى ل ــت ــت ُع ــرصب ـــا � ــيوم �ــرصب ــتــهــي  ــ�ــس ت ولّدة  ــا  ــم ــن ــك ول

ــــرة بــه ــــاث ــــل ع ــــذي ــــر ال ـــقـــامـــت ت ــع بــالــَعــنَــم الــّرطــبف ــدم ــل ال ومتــ�ــســح ط

فبتنا على العتاب، يف غري ا�صطحاب، ودم املدام م�صفوك، وماأخذ اللهو مرتوك، فلما قامت خطباء الأطيار على منابر   

الأ�صجار، واأنفت من العرتاف، وباكرت اإىل الن�رضاف؛ و�صت مب�صك الأنفا�ص على كافور الأطرا�ص: الأبيات«. 

الذخرية 430/1.   
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بَْينَنَا َما  الَهَوى  يف  ُف  تُْن�سِ ُكْنَت  لو   -1ِ ـــرَّ ـــَخ ـــتَ تَ ومَلْ  َجـــاريَـــِتـــي  تـَـــْهــــَو  مل 

ِبَجماِلِه ُمــْثــِمــراً  ناً  ُغ�سْ ــَت  ــَرْك وتَ يـُـْثــِمــِر2-  مَلْ  ــــِذي  الَّ ِن  للُغ�سْ ــَت  ــْح ــنَ وَج

َما ال�سَّ بـَــْدُر  ِبــاأنــنَِّــي  َعِلْمَت  ولَــَقــْد  ــرَتِي)1)3-  ــاملـُـ�ــسْ ِب ِل�َسْقَوِتي  ــُت  ــْي ُدِه لَكن 

-3-

:
(2(

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 342)
ِق التََّفرُّ ــذا  َه بـَـْعــِد  ِمــن  لَنَا  ــْل  َه اأَل  لَِقي؟1-  ــا  بَ ــبٍّ  �ــسَ ُكــلُّ  َفيَ�ْسُكو  �َسبيٌل 

تَا ال�سِّ يف  التَّزواِر  اأَْوَقــاَت  ُكْنُت  وقد  ُمْــِرِق2-  وِق  ال�سَّ ــَن  ِم َجــْمــٍر  َعلى  ــُت  ــْي اأَِب

َقْطَعٍة َحاِل  يف  اأَْم�َسْيُت  وَقْد  َفَكْيَف  ــِقــي3-  ــُت اأَتَّ ــْن ــا ُك ــَل املـَــْقـــُدوُر َم لــَقــْد َعــجَّ

ي يَْنَق�سِ الــبَــْنَ  اأَرى  ل  الليال  ــرُّ  مَت ُمْعِتِقي)-  ِق  التَّ�َسوُّ ِرقِّ  ــْن  ِم  َ�ْ ال�سَّ ول 

َمْنِزًل لََك  َغَدْت  َقْد  اأَْر�ساً  اهللُ  �َسَقى  ُمــْغــِدِق)3))-  الــَوبْــِل  َهاِطِل  �َسُكوٍب  ِبُكلِّ 

)1) يف الفوات ونزهة اجلل�صاء: »ولعت ل�صقوتي«. 

التخريج )2):   

)1-3)  الذخرية: 430/1. والوايف بالوفيات27: 451. وفوات الوفيات 251/4. ونفح الطيب 340/5. ونزهة اجلل�صاء يف   

اأ�صعار الن�صاء 88. وبنو اأمية يف الأندل�ص 141. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 440. 

)2) قال املّقري: »كتبت اإليه: الأبيات. فاأجابها بقوله: 

بــْلــتــق ــه  ــي ف ــُت  ــس ــ� ل ـــاً  ـــوم ي اهلل  ـــى  ــّرقحل ــف ــت ــــل الـــنـــوى وال مــيــاك مـــن اأج

مــ�ــرصّة دون  الــعــيــ�ــس  يــطــيــب  ــف  ــي املـــــــوؤّرقوك ــب  ــب ــكــئ ــل ل �ــــــرصور  واأي 

وكتب اأثناء الكالم بعد ال�صعر: وكنت رمبا حثثتني على اأن اأنبهك على ما اأجد فيه عليك نقداً، واإين انتقدت عليك   

قولك: �صقى اهلل اأر�صًا قد غدت لك منزًل. فاإن ذا الرّمة قد انتقد عليه قوله مع تقدمي الدعاء بال�صالمة: 

البلى على  مــي  دار  ــا  ي �سلمي  ــا  ي القطراأل  بــجــرعــائــك  ــاًل  ــه ــنّ م زال  ول 

اإذ هو اأ�صبه بالدعاء على املحبوب من الدعاء له، واأما امل�صتح�صن فقول الآخر:   

ـــــــارك غــــر مــفــ�ــســدهــا ــى دي ــق ــس ــ� ــي« ف ــم ــه ــــــة ت ـــع ودمي ـــي ـــرب ـــوب ال ـــس �

نفح الطيب 342/5.  

)3) ماء �صكوب: اأي من�صكب. والوبل: املطر ال�صديد ال�صخم القطر. 

التخريج )3):   

)1-5)  نفح الطيب 342/5. وديوان ابن زيدون174. ونزهة اجلل�صاء يف اأ�صعار الن�صاء 92. وبنو اأمية يف الأندل�ص 142.   

و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 442.
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-4-

:
(1(

]الوافر[يف نفح الطيب )5: 340)
نَــْعــٌت �ــَس وْهـــَو  ــدَّ ُــ�ــسَ امل ــَت  ــْب ــقِّ ــــاِرْق1- ولُ ــــَف يَ ول  ــــاُة  ــــيَ احَل ــــَك  ــــاِرُق ــــَف تُ

وَزاٍن وَمــــــاأْبُــــــوٌن  َفـــُلـــوِطـــيٌّ  ـــــاِرْق)2)2-  ـــــاٌن و�ـــــسَ ـــــْرنَ ـــــــوٌث وَق وديُّ

-5-

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 341):
ــِلــِه َفــ�ــسْ ــى  ــَل َع ــــــُدوَن  َزيْ ابْــــَن  اإنَّ  َاويــــِل)3)1-  ـــبـَــاَن الــــ�ــــرصَّ ــُق ُقـــ�ـــسْ ــسَ ــ� ــْع يَ

نَــْخــلــٍة ــــــَر عــلــى  الأَيْ  َ اأَبْــــ�ــــرصَ لــو  ــــِل)))2-  ــــي ــــاِب ــــْرِ الأَب ـــاَر ِمـــــَن الــــطَّ �ـــسَ

-6-

:
(5(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 341)
ِنــْعــَمــٍة ــْم  ــَك َف ــيُّ اْهـــنـَــاأْ  ــِح ــبَ ــسْ اأَ� 1ْ- يَــا  َِ ــ املِ َربِّ  الــَعــْر�ــِس  ِذي  ــْن  ِم ــَك  ــاَءتْ َج

�ص، وفيه تقول: البيتني«. نفح الطيب 340/5. بْت ابن زيدون بامل�صدَّ ري: »َلقَّ )1) قال املقَّ

يوث: الذي ل يغار على اأهله. والقرنان: الذي ي�صارك يف امراأته؛ كاأنه يقرن به غريه.  )2) املاأبون: املتهم ب�رضٍّ. والدَّ

التخريج )4):   

اأمية يف  وبنو   .88 اجلل�صاء  ونزهة   .340/5 الطيب  ونفح   .452  :27 بالوفيات  والوايف   .253/4 الوفيات  )1-2)  فوات   

الأندل�ص 141. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 443. 

بر. وال�رضاويل:  )3) يف الوايف والفوات: »له فقحة تع�صق«. ويف نزهة اجلل�صاء: »نقمة« وهو حتريف. والفقحة: حلقة الدُّ

لبا�ص، واللفظة فار�صية معربة. 

)4) يف الفوات ونزهة اجلل�صاء: »لو اأب�رضت... �صارت«. 

التخريج )5):   

)1-2)  فوات الوفيات 253/4. والوايف بالوفيات 27: 453. ونفح الطيب 341/5. ونزهة اجلل�صاء يف اأ�صعار الن�صاء89.   

وبنو اأمية يف الأندل�ص 142. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 444.

ري: »قالت تهجو الأ�صبحي: البيتني«. نفح الطيب 341/5. )5) قال املقَّ
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يَنَْل مَلْ  ــا  َم ــَك  ــِن ابْ با�ْسِت  ِنــْلــَت  قد  ــْن)1)2-  ــس ــ� ـــْرِج بُــــــْوَراَن اأَبُـــوَهـــا احل ـــَف ِب

-7-

:
(2(

]الوافر[يف الذخرية )1: 429)
ــال ــَع ــَم ــل ل ـــُح  ـــُل ـــسْ اأَ� واهلِل  اأَنـَـــــا  ــــُه ِتــيــَهــا1-  ــــي ــي واأَِت ــِت ــيَ ــسْ ــ� ـــي ِم ـــسِ ـــ� واأَْم

ي َخدِّ ْحِن  �سَ من  َعا�ِسِقي  واأُْمــِكــُن  ــتـَـهــيــَهــا)3)2-  ـــٍن يـَـ�ــسْ ــي َم ــِت ــَل ــْب ـــي ُق ـــِط واأُْع

-8-

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 341):
ــِه  ــِل َفــ�ــسْ عــلــى  ــــدون  زي ــــَن  ابْ اإنَّ  ل)))1-  ـــــَب  َذنْ ول  ــاً  ــم ــْل ُظ ــي  ــِن ــابُ ــتَ ــْغ يَ

ــُه ــتُ جــْئ اإذا  ْراً  ــــــزَ � ــي  ــِن ــُظ ــَح ــْل يَ ـــي َعــلــي)))2-  ـــُت لأَْخـــ�ـــسِ َكـــاأنَّـــِنـــي ِجـــْئ

)1) احل�صن: هو احل�صن بن �صهل، وقد تزوج املاأمون ابنته بوران، وكانت مكانته يف الدولة عالية. 

التخريج )6):   

اأمية يف  وبنو   .89 اجلل�صاء  ونزهة   .341/5 الطيب  ونفح   .253/4 الوفيات  وفوات   .453  :27 بالوفيات  )1-2)  الوايف   

الأندل�ص 143. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 445. 

)2) قال ابن ب�ّصام: »كتبت- زعموا- على اأحد عاتقي ثوبها: اأنا واهلل... )البيت)، وكتبت على الآخر واأمكن عا�صقي... 

)البيت)«. الذخرية 429/1. 

)3) يف �رضح العيون: »من لثم ثغري«. ويف كنز الكّتاب: »من ع�ّص نهدي« 

التخريج )7):   

)1-2)  الذخرية 429/1. واملطرب 8. وكنز الكّتاب 532. والوايف بالوفيات 27: 450. وفوات الوفيات 251/4. و�رضح   

العيون 23. ونفح الطيب 341/5. ونزهة اجلل�صاء يف اأخبار الن�صاء 87. 

)4) يف الوايف والفوات: »على جهله يعتبني«. ويف ال�رضح: »يلج بي �صتمًا«. ويف مو�صع اآخر من النفح: »ما لبن زيدون«. 

)5) يف الوايف: »يلَطخني« وهو حتريف. وال�زشر: هو نظر الغ�صبان مبوؤخر العني. 

التخريج )8):   

الطيب  ونفح   .22 العيون  و�رضح   .253/4 الوفيات  وفوات   .453 بالوفيات27:  والوايف   .47 الأندل�ص  )1-2)  ف�صائل   

341/5، 184/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 142. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 444. 
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ما ن�سب اإليها وهو لي�س لها:

-1-

:
(1(

]ال�رضيع[يف �رضح العيون )23)
ــى احَلــ�ــسَ يف  َتْــرُحــنَــا  ـــاُظـــُكـــْم  حِلَ ـــــُدوْد1-  اخُل يـَــْجـــَرُحـــُكـــْم يف  ـــُظـــنَـــا  وحَلْ

ــَذا  ِب َذا  َفــاْجــَعــُلــوا  ــْرٍح  ــُج ِب ـــْرٌح  ُج ــدوْد2-  ـــْرَح الــ�ــسُّ ـــِذي اأَْوَجــــَب ُج َفــَمــا الَّ

-2-

:
(2(

]الكامل[يف الذخرية )1: 432)

ُ ــ�ــرصْ ِم وَهـــــذِه  ــُب  ــي ــ�ــسِ اخَل ـــــَت  اأَنْ ــــْحــــُر1-  ــــا َفـــِكـــالكـــمـــا بَ ــــَق ــــدفَّ ــــتَ َف

-3-

:
(3(

]الرمل[يف نفح الطيب )5: 341)

)1) قال ابن نباتة: »ومما ين�صب اإليها، وهو عندي كثري على �صعر امراأة: البيتان«. �رضح العيون 23. 

التخريج )1):   

)1-2)  �رضح العيون 23. ويف املطرب6، ونزهة اجلل�صاء20، ونفح الطيب307/5؛ البيتان من�صوبان لأمة العزيز احل�صينية   

َب البيتان لأبي الغمر الإ�صناوي.  وهي اأخت جدِّ �صاحب املطرب. ويف الوايف بالوفيات144/4، ُن�صِ

ومل ُي�رَض اإىل البيتني يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). اأو يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

ت بالوزير اأبي عامر بن عبدو�ص- املتقدم ذكره- وكان بقرطبة اأحد اأعيان امل�رض، واأمام داره بركة  )2) قال ابن ب�صام: »مرَّ

يه، ونظر يف عطفية، وح�رض  ت ب�صيء مما هنالك من الأقذار، وقد ن�رض اأبو عامر كمِّ تتولد عن كرثة الأمطار، ورمبا ا�صتمدَّ

اأعوانه اإليه، فقالت له: البيت. فرتكته ل يحري حرفًا، ول يرد طرفًا«. الذخرية 432/1. 

التخريج )2):   

بْت البيت لوّلدة. ويف كنز الكّتاب  )1)  الذخرية 432/1. وفوات الوفيات 352/4. ونفح الطيب 343/5. وجميعها َن�صَ  

533. نقل البون�صي كالم ابن ب�ّصام وذكر اإثره: »هذا البيت لأبي نوا�ص، من اأبيات له يف اخل�صيب والد اإبراهيم 

عامل م�رض«. والثابت اأنه لأبي نوا�ص، واإمنا قالته وّلدة متّثاًل. انظر البيت ومنا�صبة الق�صيدة يف ديوان اأبي نوا�ص 

479. ومل ُي�رَض اإىل البيت يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

ري: »وفت مبا وعدت، وملا اأرادت الن�رضاف ودعته بهذه الأبيات«. نفح الطيب 341/5. )3) قال املَقّ
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ـــــْك  َع َودَّ ــــبٌّ  ُمِ ــْ�َ  الــ�ــسَّ َع  َودَّ ــتَــوَدَعــْك)1)1-  ــا ا�ــسْ ِِّه م ــــرصِ ـــْن � َذاِئـــــٌع ِم

يـَـُكــْن مَلْ  اأَْن  ــى  ــَل َع ــنَّ  الــ�ــسِّ ــرُع  ــْق يَ ــَعــْك2-  ــيَّ �ــسَ اإْذ  اخُلـــَطـــا  ِتـــْلـــَك  يف  َزاَد 

ــنــاً ــنَــاًء و�ــسَ �ــسَ الـــبَـــْدِر  اأَخــــا  يــا  ــــْك3-  ــــَع ــــَل ْط اأَ ـــــاً  ـــــان َزَم اهللُ  ــــَظ  ــــِف َح

ــَلــَكــْم َف ــي  ــِل ــْي لَ ـــَدَك  ـــْع بَ ــْل  ــُط يَ اإْن  ــِل َمـــَعـــْك)2))-  ــْي ــلَّ َ ال ــرصَ ــ� ــو ِق ــُك ــسْ � ـــتُّ اأَ ِب

-4-

:
(3(

]الكامل[يف ديوان ابن زيدون )31)
ِلبَْهَجتي ـــــاُم  الأَنَ ــَظــر  نَ واإْن  اإنِّ  ـــــراُم)))1-  ــنَّ َح ــُده ــْي ــسَ ـــَة � َكــِظــبَــاِء َمـــكَّ

َفَواح�ساً الكالِم  ــِن  ِل ِمــن  يُْح�َسْنَ  ــــالُم)))2-  ــا الإِ�ــــسْ ــنَ ـــِن اخَل ــنَّ َع ُه ــدُّ ــسُ ــ� ويَ

)1) يف اأنوار الربيع: »وادع« وهو حتريف. 

)2) ال�صنا: ال�صوء ال�صاطع. 

التخريج )3):   

)1-4)  نفح الطيب 341/5. والأبيات فيه من�صوبة لوّلدة، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص 443. فيما ذهبت امل�صادر   

التالية اإىل ن�صبتها اإىل ابن زيدون. وهي الذخرية 430/1، 371. واملطرب 9. واملغرب 65/1. واأنوار الربيع 264/1. 

وهي يف ديوان ابن زيدون167. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).

)3) ذكر البيتني حمقق الديوان يف مقدمته دون توثيقهما.

)4) يف ديوان ب�صار: »اأن�ص غرائر ماهممن بريبة«. ويف ديوان عروة: »بي�ص نواعم ماهممن بريبة«.

)5) يف ديوان ب�صار: »احلديث زوانيا«. ويف ديوان عروة »الكالم زوانيا«. 

التخريج )4):   

)1-2)  ديوان ابن زيدون 31. والبيتان يف ديوان ب�صار بن برد 192/4. وديوان عروة بن اأذينة 374. والبيتان يف �صعر بني   

اأمية يف الأندل�ص 445. ومل ُي�رَض اإليهما يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 
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1)- َعْبد البَّار بُْن عْبد اهلل )اأبو طالب)

)0)) - )1)هـ)

ف  هو عبد اجلّبار بن عبد اهلل بن اأحمد بن اأ�صبغ بن عبد اهلل بن اأحمد بن اأ�صبغ بن املطرِّ

اخل بن معاوية بن ه�صام   بن عبد الّرحمن الدَّ
(1(

حمن بن احلكم بن ه�صام ابن الأمري عبد الرَّ

ام  . من اأهل قرطبة، وقال ابن ب�صَّ
(2(

ابن عبد امللك بن مروان بن احلكم. وكنيته اأبو طالب

 .
(3(

من اأهل جزيرة �صقر

، جمع كتابًا حفياًل 
(4(

 وكان من اأهل املعرفة بالآداب، واللغة وال�صعر، ذكّيًا نبيهًا متيقظًا

. وقال عنه ابن ب�ّصام: »كان 
(5(

اه بكتاب )عيون الإمامة، ونواظر ال�صيا�صة) بالّتاريخ؛ �صمَّ

ُيعرف باملتنّبي، اأبرع اأهل وقته اأدبًا، واأعجبهم مذهبًا، واأكرثهم تفنُّنًا بالعلوم، واأو�صعهم 

َيِعُد نف�صه مبلٍك،  اأ�صاف: »وكان - بلغني -  . ثم 
(6(

ذرعًا بالإجادة يف املنثور واملنظوم«

 .
(7(

وينخرط للمجون يف �سلك، ل يبايل اأين يقع، ول يحفل ب�سيء �سنع«

، وكان مولده يف �صنة 450هـ. 
(8(

تويف يف �صهر رم�صان من �صنة 516هـ

 �سعره:

تها   الّتاريخ ِعدَّ بيتًا يف �صبع قطع، واأرجوزة يف  اأربعة وع�رضون  اإلينا من �صعره   و�صل 

)453) اأربعمئة وثالثة وخم�صون بيتًا. 

)1) ال�صلة 553/2، وتتّمة الن�صب يف تاريخ علماء الأندل�ص 472/1، ويف الوايف بالوفيات 35/18، وبغية الوعاة 72/2 �صيق ن�صبه 

اإىل اأحمد فقال: عبد اجلّبار بن عبد اهلل بن اأحمد املرواين، فيما جاء يف الّذخرية 916/1، واملغرب 371/2، وامل�صالك 

ْ اإىل كونه من بني مروان، مع اإ�صارتهم اإىل تاأّمله بامللك.  301/17، ا�صمه »اأبو طالب عبد اجلّبار« ومل ُي�رضِ

)2) من �صائر امل�صادر، غري اأّن يف اخلريدة 210/2 ذكر كنية اأخرى هي اأبو الوليد. 

)3) الّذخرية 916/1. و�صقر: جزيرة بالأندل�ص، قريبة من �صاطبة. الرو�ص املعطار 349.

)4) ال�صلة 553/2.

)5) ال�صلة 553/2، ويف الوايف بالوفيات 35/18، ا�صم الكتاب )عنوان الآثار، ونواظر ال�صيا�صة) انظر الّذخرية 920/1 وفيها 

اأرجوزته يف الّتاريخ. 

)6) الّذخرية 916/1. وانظر امل�صالك 301/17، واملغرب 371/2، والوايف بالوفيات 35/18.

)7) الّذخرية 916/1. 

)8) ال�صلة 553/2.
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-1-

]خملع الب�صيط[يف الذخرية )1: 918):
ُذَكـــــــاُء ـــــُه  ـــــُه َوْج ــــــاِدٍن  و�ــــــسَ ـــــاُء1-  ــــِن واحَلـــــيَ ــــا احُلــــ�ــــسْ ـــِه َحــــيَ ـــي ف

ـــْزٍن ـــُح ِب َقــــاِرئــــاً  اْغــــتَــــَدى  كــمــا  ـــــَكـــــاُء)1)2-  والـــــبُ ـــــــــْزُن  احُل ِلَ  ــــــذَّ  لَ

ــــي َربِّ ـــــــْوَل  َق ـــــْرُت  تَـــــَذكَّ ـــــمَّ  ثُ  -3(2({   }

-2-

]الوافر[يف الذخرية )1: 918):
ْيِحي َم�سِ بـــِه  ـــُت  ـــْخ اأَنَ ـــاٍر  ـــمَّ وَخ ــِح)3)1-  ــْي ــِب �ــسَ ــــٍه  َوْج ِذي  لِّ  ــــدَّ ال َرِخـــْيـــِم 

ــوٍت  ــسَ ــ� ِب ـــان  ـــنَّ َغ ــــمَّ  ثُ ـــَقـــاِن  �ـــسَ ـــــُروِح2-  ــي ِمــــن ُج ــب ــل ــَق فـــــــَداَوى مـــا ِب

ــي ــرِتَاِح اْق َعلى  ــاِن  ن ــدِّ ال ــَم  َف وف�سَّ  ــَب ِريْـــــِح)))3-  ــْي ــُت ِمــْنــهــا ط ــي ــبَ َفـــَفـــاَح ال

تَــَراَهــا ــٍة  ــنَ ــسَ ِلــَكــْم � ـــُه  لَ ــُت  ــْل ــُق َف ـــِد نـُـــوِح)-  ـــْه ـــا ِمــــْن َع ـــَه ـــنُّ َفــــَقــــاَل اأَظ

ْبــاً �ــرصَ الــنَّــاُقــو�ــُس  ــَدا  ــسَ � اأَْن  ا  فلمَّ ــوِح))))-  ــبُ ــسَّ ــ� ال اإىل  َهــُلــمَّ  اأَْن  ـــــاِن  َدَع

ـــسٍ ـــاأْْ� ـــَك ِب اِن  ــــــــدَّ وَف ــــاِن  ــــيَّ وَح ُروِحــــــــي))))-  اإلَّ  َفـــــــَردَّ  ـــي  ـــِن ـــَل ـــبَّ َوق

)1) لّذ يل: طاَب.

اُء« �صورة فاطر: 1.  ْلِق َما َي�صَ )2) »َيِزيُد يِف اخْلَ

التخريج )1):   

)1-3) الذخرية 918/1. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)3) يف املغرب: »ذي وتر ف�صيح«. واخلّمار: بائع اخلمرة. والرتخيم: التليني. والّدل: الدلل.

)4) يف املغرب: »اقرتاح«. والف�ص: الك�رض بالتفرقة؛ واملراد به نزع غطاء الدنان.

)5) يف املغرب: »�صوتًا«. والناقو�ص: الذي ت�رضب به الن�صارى لأوقات ال�صالة.

)6) فّداين: جعل نف�صه فداء يل. 

التخريج )2):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص)،  يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيات  ترد  ومل   .372/2 واملغرب   .918/1 )1-6)  الذخرية   

الأندل�ص. 
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-3-

]ال�رضيع[يف الذخرية )1: 917):
ــى ــَق ــت ــْن ُ امل ـــٍف  يُـــو�ـــسُ لأَِبــــــي  ــــْل  ُق ِه)1)1-  ِ َعــــ�ــــرصْ ـــــــِد يف  الأَْوَح ــِل  ــسِ ــا� ــَف ال

ـــــــــاَرُه اأَْوتَ َك  ــــــرَّ َح اإَذا  ـــــْن  وَم ِه)2)2-  ِ ــْحــَر ِمـــْن َعـــ�ـــرصْ ــدي الــ�ــسِّ ــْب ـــلَّ يُ وَظ

ــداً ــبَ ــْع َم اأَو  ـــاَق  ـــَح ـــسْ اإِ� تــخــالَُــُه  ــــــــِرِه)3)3-  ــــاٍن َعـــَلـــى َوتْ ــــاأَحَل ـــُدو ب يَـــ�ـــسْ

ُمــْهــِديــكــُم ــِمــَع  تـُـ�ــسْ اأَْن  ـــَك  لَ ـــْل  َه ِه))))-  ـــــــرِّ ِب ـــــْن  ِم احَلــــــقَّ  تـُـــــويفِّ  واأَْن 

لَــُه ـــــــَدْت  اأَبْ ـــــــاُم  الأَيَّ اإذا  ــى  ــتَّ ح ِه))))-  ِّ ـــْن �ـــــرصِ ِم ـــِر  ْه ـــدَّ ــْرِ ال ــِم ــسَ َمـــا يِف �

ــــِه �ــــسِ َراأْ َعـــَلـــى  ـــاَج  ـــتَّ ال  َ ـــرَّ ـــسَ و� ِِه)-  ــــ�ــــرصْ َق اإِىل  ـــــُد  ـــــَوْف ال ــــــَل  ــــــبَ ْق
واأَ

تَ�ْستَِهي مــا  ــــْدواُه  َج مــن  اأَْعـــَطـــاَك  ِه)-  ِتــــــْ�ِ اأو  ـــاِء  ـــسَ ـــ� ـــْي ـــبَ ال ـــِه  ـــِت ـــ�ـــسَّ ِف

-4-

:
(6(

]الب�صيط[يف الذخرية )1: 917)
بِه اأَنَــْيــ�ــَس  ل  ِببَْيٍت  الــبَــَقــاُء  َكــْيــَف  ـــُر�ـــس1ُ-  ُف ول  ـــــاٌء  َم ول  ِوَطـــــــاٌء  ول 

ــْت ــبَ ــِق ثُ َحــائــٍط  يف  ٌة  ُكــــوَّ ـــُه  ـــاأَنَّ َك َحنَ�ُس)))2-  َجْوَفها  ــاأْوي  يَ الليِل  ظلمِة  يف 

)1) مل اأتبني اأبا يو�صف هذا، فالأبيات الأوىل توحي بكونه مغنيًا، لكن الأبيات الثالثة الأخرية ت�رضح باعتالئه امللك، وتبني 

جوده و�صخاءه!

)2) يف املغرب: »حرك مو�صيقة«.

)3) اإ�صحاق: هو اإ�صحاق املو�صلي، مغنٍّ م�صهور زمن الدولة العبا�صية، ومعبد: هو معبد بن وهب، من املغنني املعروفني، 

تويف زمن الوليد بن يزيد. 

)4) يف املغرب: »فتطرد الأ�صجار عن فكره«. 

)5) يف املغرب: »�صمري الزهر«. 

التخريج )3):   

)1-7) الذخرية 917/1. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)1-5، 7) املغرب 372/2.  

ام: »وقال ي�صف منزله: البيتني«. الذخرية 917/1. )6) قال ابن ب�صَ

)7) احلن�ص: الأفعى. 
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-5-

:
(1(

]الوافر[يف الذخرية )1: 917)
الــبَــقــيــِع يف  ــِة  ــَزاه ــنَّ ــل ل ــا  ــنَ ــرج َخ ـــِع)2)1-  ـــِديْ ـــاأٍ بَ ـــْن َر�ـــسَ ــَل ِم ــسْ ــَو� ــْلــنَــا ال َفــِن

ِطْيٍب  ــُكــلِّ  ِب ْيُم  النَّ�سِ لَــنَــا  ـــبَّ  َوَه ـــِع2-  ـــْي ِب ـــرَّ ال ـــــــِن  َزَم ِمــــْنــــُه يف  ــــا  ــــاأنَّ َك

فــيــِه َــــــاَء  امل َكـــــــاأَنَّ  ـــٍر  ـــْه نَ َعــلــى  ـــــوِع3-  ـــــْن ُدم ـــــدٍّ ِم ـــــــْوَق َخ ـــا َف ـــايَ ـــَق بَ

-6-

]املتقارب[يف خريدة الق�رض)2: 215):
نُـــْهـــَزًة َدِمــــي  َجــَعــْلــَن  بَــُعــو�ــسٌ  ـــاْن)3)1-  ـــسَ ـــ� وٍب ِح ــــ�ــــرصُ ــي ِب ــن ــنَ ــْي ــنَّ وَغ

اأَْوتـَـــــاُرُهــــــنَّ ــــَي  ــــروِق ُع َكـــــــاأَنَّ  ـــــاٌب وُهــــنَّ الــِقــيَــاْن)))2-  ــِمــي َربَ وِجــ�ــسْ

التخريج )4):   

)1-2) خريدة الق�رض 215/2. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)1) قال ابن ب�ّصام: »قال ي�صف جماري املاء يف �صواقي اأجنة بلن�صية: الأبيات«. الذخرية 917/1. 

)2) البقيع: مو�صع فيه اأروم ال�صجر من �رضوب �صتى. 

التخريج )5):   

)1-3) الذخرية 917/1. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)3) النهزة: الفر�صة. وال�رضب: ال�صنف من الأ�صياء. 

)4) القينة: الأَمة مغنية كانت اأو غري مغنية. 

التخريج )6):   

)1-2) خريدة الق�رض 215/2. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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الأرجوزة

 :
(1(

يف الذخرية)1: 918)

املـُـْنــتـَـظــُر الــــَوَرى  َمــْهــديُّ  يَــُقــوُل  وا1-  ـــِ�ُ ـــتَ ــُه واْع ــتُ ــْل ــوا َمـــا ُق ــُع ــَم ــا�ــسْ َهـــا َف

ــِز ــي ِج ْ ــرتَّ ال يِف  اهلِل  ــِم  ــسْ ــا� ِب ــــــَداأُ  اأَبْ ـــِز2-  ـــِزيْ ـــَع ال ــــِك  ــــِل َ امل الأَنـَـــــــــاِم  َربِّ 

ــِد ُمَــمَّ ــى  ــَف ــَط ــسْ ُــ� امل ِبـــِذْكـــِر  ثُــــمَّ  ــــــِد3-  الأَبَ ـــــوَل  ُط اهللُ  ـــِه  ـــْي ـــَل َع ــى  ــلَّ ــسَ �

ــــَراُم ــــِك ال اآلُــــــُه  ــبُـــْوَن  ـــيِـّ والـــطَّ ـــالُم)-  ـــسَّ ـــ� ــــالُة وال ـــُم الــــ�ــــسَّ ـــِه ـــْي ـــَل َع

ــُه َّــْقــتُ َن ــ�ــسِ مــا  ــِريْ ــَق ـــَن ال ــــدي ِم اأُْه ــــُه)-  ــــتُ ــــْل اأَمَّ ـــٍد  ـــيِّ ـــسَ � َرِئــــيــــ�ــــسٍ  اإِىَل 

ُذَراُه يِف  ــِم  ــْل ــِع ال ــوُق  �ــسَ ــُق  ــُف ــن ت ـــنـــاً لــلــبَــْعــ�ــسِ مـــن ُحــــالُه)-  ـــمِّ ُمـــ�ـــسَ

الـــُعـــقـــْوِد َكــــُلــــوؤْلــــوؤِ  ـــٍم  ـــِل َك يِف  ـــُعـــوِدي)2))-  ــُه املـَــ�ـــسْ ــنَ ــمَّ ــسَ اأَنْــــِظــــُم مــا �

ـــه ـــمَّ الأَِئ ـــاِئـــِر  �ـــسَ ــــْن  ِم ُه  ـــــــْرُ َوَغ ــــــه)-  الأُمَّ اأَْمـــــــَر   َ ُولِّ ـــــْن  َم ـــــلِّ  ُك يف 

ــِه ــوِن ــيُ ُع ــى  ــل َع ـــُه  ـــْن ِم اً  ُمـــْقـــتـَــ�ـــرصِ ـــــْن ُفـــنـــوِنـــِه9-  ــِو ِم ــس ــ� ــَح ــل وحــــاِذفــــاً ل

)1) اأورد ابن ب�ّصام ف�صوًل من خطبته التي جعلها مقدمة لأرجوزته، فقال: »قال يف �صدرها: اأما بعد، فاإنه ملا كانت خماطبة 

احلظوظ واحلبور،  فرائد  وناظم  ال�صدور،  وثلج  القلوب،  النفو�ص، وربيع  الذي هو حياة  لقائه  تنوب عن  الرئي�ص، 

�صماء متطر، وبحر ل يكدر،  اإذ هو  العذب،  الّرحب، واآمايل قد كرعت يف مورده  اأناخت بذراه  قد  وكانت حايل 

وغيث ممرع يحيا به املجدب؛ وما زلت اأروم لقاءه على تراخي الأيام، فيحول بيني وبينه قدر ل يرام، وعقال تقا�صيه 

امتداحه،  فيه  املداد والأقالم؛ برجز �صنعته، وكالم و�صعته، والغر�ص  فاأعملت  به مغلق؛  الرجاء  غري مطلق، وباب 

التواريخ؛ قطفت عيون زهرها، والتقطت مكنون دررها،  ا�صتمناحه، وهو يف معنى ما ت�صمنته كتب  والق�صد منه 

واقت�رضت على اأقّلها دون اأكرثها، مما ل ي�صع جهله؛ وحذفت كل حديث يتغلغل، وخرب يت�صل�صل، وما ات�صل بذلك 

ر�ص، اإىل وقتنا هذا، ومن وليها من بني اأمية وغريهم. وذكرت من ويل اخلالفة بامل�رضق من بني  من اأخبار اأمالكها الدُّ

العبا�ص بعد املطيع هلل اإىل وقتنا هذا، وهو وقت التاريخ الذي ذكرته يف الأرجوزة، والإمام الآن فيه القائم باأمر اهلل ابن 

القادر باهلل، وق�صدت اإىل معنى ال�صتذكار به جلوامع التاريخ والأخبار، و�صلكت مذهب الخت�صار، رجاء اأن تطلعني 

ًل مقدمات من اأ�صول العتقادات« الذخرية 918/1.  قريحتي على مغزاه، وتن�صط مّنتي اإىل قرب مرماه، وقدمت اأوَّ

)2) امل�صعودي: هو اأبو احل�صن علي بن احل�صني، وكان اأخباريًا عاّلمة �صاحب غرائب وملح ونوادر. مات �صنة 346هـ. 

      وله من الت�صانيف: كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر يف حتف الأ�رضاف وامللوك، وكتاب التاريخ يف اأخبار الأمم 

من العرب والعجم. 
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يف التحميد

ــَمــْاِء ــ�ــسَّ ال ــدِع  ــتَ ــْب لــلــُم ـــُد  ـــْم واحَل ــْاِء10-  ــَم ــْع ــنَّ وال الآلِء  ذي  َوالأَْر�ــــــــسِ 

ــاِر ــبَّ َج ـــٍق  ـــاِل َخ ِمـــْن  ــُه  ــانَ ــَح ــْب ــسُ � ـــاِر11-  ـــَح ـــِب وال ــــــَ�ِّ  ال يِف  ــــا  َم ـــُم  ـــَل ـــْع يَ

ــوُم ــُل ــْع َم ـــَدُه  ـــْن ِع ـــيٍء  �ـــسَ َوُكـــــلُّ  ـــوُم12-  ـــيُّ ـــَق ـــــُد ال ـــــَواِح َفــــْهــــَو الإلـــــــُه ال

ــــَزِل يَ ملْ  ٌل  وَّ
اأَ َعــِظــْيــٌم  َربٌّ  ــي13-  ــِل ــت ــْع ُ ـــْرُ امل ـــِب ـــَك ــــِة ال يَّ ــــَ�ِ بَــــــاِري ال

تـَـُكــِن مل  اأَْن  ــِد  ــْع بَ ــن  ِم ــا  ــه ــَدَع اأَبْ ـــِمـــِن)1-  ـــْي ـــَه ـــــَة َخــــــــالٍَّق لـــهـــا ُم ـــــْدَع ِب

ــاء َ امل َفــــْوَق  َكــــْاَن  َقـــْد  ــُه  ــسُ ــْر� َوَع ــــــالء)1))1-  َ ـــُن امل ـــسَ ـــ� ــــاُل احَل ــــَق َ َكـــــَذا امل

َول ل  َعر�ٌس  يَــُك  مل  ْن  اأَ َقْبِل  ــْن  ِم َخــــال)2))1-  ول  تـَــكـــِويـــنُـــُه  ـــــَرى  يُ َمــــاًل 

ــُل ــْب َق ـــواُه  ـــسِ � ــيٌء  ــس � ــن  ــُك يَ ومل  الــــَعــــْدُل)1-  املـَـــِلــــْيــــُك  اهللُ  تـَـــــبـَـــــْاَرَك 

ــْه ــت ــيَّ ــَداِن ــَوْح ِب ــــرَّبُّ  ال ـــَرَد  ـــَف وانْ ــْه)1-  ــِت ــِريَّ ـــْن بَ ـــِم َع ـــَوْه ــــْوَق الــنُّــهــى وال َف

ــه ــْدَرتُ ُق ايَـــا  الـــَ�َ ُكـــلَّ  ــْت  ــَق ــبَ َو�ــسَ ــْه19-  ــتُ ــَف ــا َفــِتــْلــَك �ــسِ ــيَ ــْل ــُع ــُة ال ــَف ــسِّ ــ� وال

الــَقــِدمِي اِنِع  ال�سَّ َفاُت  �سِ َجــلَّــْت  يِم)3)20-  التَّْج�سِ َوَذِوي  َجــْهــٍم  ـــْوِل  َق َعــن 

ــِز ــيَّ مُمَ ــٍذ  ــِب ــْه ِج ـــاَل  ـــَق َم َفـــاْفـــَهـــْم  ـــِز)))21-  ـــِغ ـــْل يُ َّـــــا  ومَل احَلـــــقِّ  ىَل  اإِ يُـــْوِمـــي 

ــاُن ــسَ ــ� الإِنْ اأَيُّـــَهـــا  ــْد  ــبُ ــاْع َف ـــــاُه  اإِيَّ ـــاُن22-  ـــنَّ َ ـــَو الـــلَّـــِطـــْيـــُف الـــــَقـــــْاِدُر امل ـــْه َف

ــامل ــَع ال ــوِت  ــُك ــَل َم يِف  ــِ�ْ  ــتَ ــْع ــتَ َول اآدم23-  ـــــَن  ابْ يَـــا  ــَك  نَــْفــ�ــسِ َويِف  ــــاّل  ُك

ــا نَ ــوَّ ــَك ُم ــٍة  ــَف ــْط نُ ـــْن  ِم تَــُكــْن  اأَمَل  ــاً؟)2-  ــن ــَق ــْت ــعــاً ُم ــن ـا لــــَك �ــس ـــَت هــيَـّ ـــْم ثُ

َواحَلـــيَـــاِة ــِس  ــا� ــسَ ــ� الإِْح ـــِة  اآل ِمــن  املـَــَمـــاِت)2-  اإِىَل  ْزِق  َوالــــــــرِّ َوالــــُقــــوِت 

ــْرا بَــ�ــسِ ــاً  ــق ــْاِط نَ ــاً  ــيّ َح َت  ْ ـــ�ـــرصِ َف ــــرا)2-  ــــْدِب ــــتَّ ــــَة وال ــــَم ــــْك ــــِ�ُ احِل ــــتَ ــــْع تَ

ــا ــان ــيَ ــبَ ال ـــِم  ـــَل ـــَق ـــال ِب ـــَمـــنَـــا  َعـــلَّ ــا)2-  ــان ــــْد َك ـــا َق ـــُل َم ـــْب ــا َق ــنَ ــْم ــِل َحـــتَّـــى َع

الأَْدُهــــِر ِْف  ــرصَ ــ� ِب ـــاَدْت  بَ اأَُمٍ  مــن   -2(ِ ــرصُ ــ� ــْح نَ مل  ـــا  َم ذاَك  ــــْن  ِم ــا  ــدن ــه ــسْ اأَ�

)1) املالء: املح�ص. 

)2) اخلال: املكان اخلايل. 

)3) جهم بن �صفوان الرا�صبي: راأ�ص اجلهمّية الذين يقولون باجلربيّة. وذوو التج�صيم: الذين يثبتون هلل تعاىل ج�صمًا. 

ب.  اُد اخَلِبرُي ِبغواِم�ص الأُمور، الباِرُع العاِرُف بُطِرق النَّْقِد، وهو ُمَعرَّ )4) اجِلْهِبُذ: النَّقَّ
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َقــِديْــِر ـــــٍد  َواِح ِمـــن  ــُه  ــانَ ــَح ــْب ــسُ � ــــوِر29-  ه ــــدُّ ـــــــــــاِن وال ــــرصِِّف الأَْزم ــــ� ُم

مقدمات من اأدلة املعرفة وال�ستدلل 

على ال�سانع تعاىل من ال�سنعة

اِل�ْسِم يِف  َفاِعاًل  لَْي�َس  واِل�ْسُم  ــِم30-  ــْل ــِع ــــــُل ال ـــوِل اأَْه ـــَق ـــَذا ال ـــَه َقــــاَل ِب

الَعْقِل ــِم  ــَر�ــسْ ِب اأَْوىل  َذا  ــ�ــَس  ــْي اأَلَ ــِل؟31-  ــث امل يِف  ــا  ــويَ ــتَ ــس ا� ــا  َـّ مل ذاَك  ــــْن  ِم

ــِة يَّ ِ ــرصْ ــ� ــبَ ال ــِة  ــئَ ــِف ال لــَقــوِل  اأُفٍّ  ـِة)1)32-  ـــــِل الـــَهـــوى والـــِفـــْرقـــِة الــغــويَـّ اأَْه

احَلـــــَوادِث بـــقـــَدِم  ــاً  ــع َم ــــوا  دان ـــْزٍي َكــــارِث33-  ـــِخ ــــجــــاَزْوَن ب ـــوَف يُ �ـــسَ

الَفْهِم ذا  يــا  اهللُ  هـــَداَك  ـــَذْر  واح ــــاَل َجـــْهـــِم)3-  ــــَق ـــــــَذْر َم ـــُم واح ـــُه ـــولَ َق

ــقــا والــتَّــَعــمُّ احَلـــْيـــَدَة  ـــِب  ـــاِن وَج ـــا)2))3-  ـــَدق ـــَزنْ تَ ــــْن  َم ـــُج  ـــْه نَ ذاَك  فـــــاإنَّ 

احَلـــقِّ ـــــُل  اأَْه ـــوُل  ـــُق يَ ِبَـــا  ــــْل  وُق اخَلــْلــِق)3-  َربِّ  ــَفــاِت  �ــسِ ــي  ــت ــِب ــْث ُم ِمــــْن 

يَْفَح�ُس ــْن  َم يا  احِل�سِّ  واأََدَواُت  يَــْحــر�ــُس)3-  عليَها  وَمــــْن  ــا  ــَه ــِم ــْل ِع ـــْن  َع

اللَّْم�ُس ثُـــمَّ   ُ ــ�ــرصَ ــبَ وال ــْمــُع  الــ�ــسَّ ــَك َخــْمــ�ــُس)3-  ــْل ــِت وُق ف ــــــذَّ ــمُّ وال ــسَّ ــ� وال

ـــوُجـــوُد َم ــــُه  ــــْدِرُك تُ ـــا  َم وُكــــلُّ  ـــ�ـــسٌ ُمــــــــُدوُد39-  ـــــــٌف ُمـــبـــعَّ ـــــــوؤَلَّ ُم

امـــــرَتاِء ـــال  ب ـــتٌّ  ـــسِ � ـــه  ـــاتُ ـــَه ِج ـــاِء0)-  ـــَف ــــا َخ ـــــْن َغــــــْرِ َم ـــٌة ِم ـــوَم ـــُل ـــْع َم

َخْلُف ــُد  ــْع وبَ ــْحــُت  ــتَّ وال ــــالُه  اأَْع ـــــــف1ُّ)-  ٌة َتُ َ ـــــــــ�ـــــــــرصْ ــــــــٌة ويَ ــــــــنَ ومُيْ

اِلـــَهـــاِت ــاِد�ــُس  �ــسَ َمــــــاُم  اأَ ثُـــمَّ  ـــاِت2)-  ـــَف ـــسِّ ـــ� ُن ال ــــــرَتِ ــــــْق وهــــكــــذا ُم

بَْع�سا فــاْعــَلــْم  ــُب  ــوِج يُ ها  فبَْع�سُ ــى3)-  ــسَ ــْر� ــــذا تَ ـــِل َه ـــْجـــَه ـــْن ِب ـــُك فـــال تَ

ــُل ــَق ــْع يُ ِقـــيَـــا�ـــٌس  ـــُه  ـــالَ َم فـــُكـــلُّ  ُل))-  اأوَّ ــــان  املـَـــَع يف  ـــاِف  ـــسَ ـــ� ُ امل ِمـــــَن 

ـــرا اآخ َمـــقـــاًل  َفـــاْفـــَهـــْم  ـــُه  ل اإنَّ  امــــــرتا)3)))-  َطــــــرٌف ل  ــــه  لَ ـــا  م ـــلُّ  ـــُك ف

َو�َسطا ــي  كــالِم فــاعــِقــْل  لــُه  اإنَّ  ــُف الــَغــطــا))-  ــسَّ ــ� ــَك ــتَ ـ�ــسْ يَ َكــــــذاَك َفــتِـّ

)1) الفرقة الب�رضية: املعتزلة. 

)2) الزنديق: القائل ببقاء الدهر. 

)3) ال�صطر الثاين خمتل.
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ــُهــوُد ــ�ــسْ َم َظـــاِهـــُرُه  ــا  م اأَنَّ  يف  ــــاِطــــٌن َمـــوُجـــوُد))-  ـــْم بَ ـــَل ـــاْع َفـــِفـــيـــِه َف

ــاِق ــَف ــاتِّ ب ــُح  ــي ــِح ــ�ــسَّ ال واخَلــــــَ�ُ  ــــَراِق))-  ــــِع َ وال ـــرصْ ـــ� ــــْن ِم ــا َع ــنَ ــاُع ــَم ــسَ �

نَــَرُه لــــَـْم  واإْن  الــبَــْحــَر  وِعــْلــُمــنَــا  ــُه9)-  ــبَ ــسُ ــَس فــيــِه � ــ� ــي ــٌح ل ــي ــح ــسَ ـــٌم � ـــْل ِع

ـــاِر ـــبَ الأْخ ـــِر  ـــَوات تَ يف  ـْقــُل  والــنَـّ ـــاِر0)-  ـــ�ـــسَ وؤيَــــِة بـــالأَبْ ــــِن الــــرُّ يُــْغــِنــي َع

َكـــاِف الـــَغـــِفـــِر  بـــالـــمِّ  ـــــَو  وُه ـــــــالِف1)-  وبـــــاَلـــــَمـــــاهـــــِر بـــــال ِخ

ابــِتــَداِء َفـــُذو  ــو�ــٍس  ــ�ــسُ َمْ وكـــلُّ  انْــــِتــــَهــــاِء2)-  اإىل  ـــي  ـــ�ـــسِ ـــْف تُ ٍة  وُمـــــــــدَّ

ــوُع ــبُ ــْط َم ُمـــوَجـــٌز  َقــــوٌل  واحلــــدُّ  ـــــــْدَرى بــــِه املــو�ــســوُع3)-  ـــ�ـــسٌ يُ ُمَـــ�ـــسَّ

ــوِد ــوُج امل على  َدلَّ  مــا  ــُم  ــس وال� ـــائـــِر املـَـــعــــدود))-  ــــــْن �ـــسَ فـــــمـــــاَزُه ِم

ــا مــانَ والــزَّ ــَم  اِلــ�ــسْ ـــاأنَّ  ب ــْم  ــَل ــــا))- واع ــــرانَ ـــاِن اأبـــــــــداً ِق ـــب ـــح ـــَط ـــسْ ـــ� ُم

اِلــ�ــســِم َحـــَركـــاُت  مـــاُن  الـــزَّ اإذ  ــِم))-  ــوه ــال ب ـــــــدَرٍك  ُم ـــى  ـــ�ـــسَ اأْق وذاَك 

َعــَر�ــُس اأو  ــوهــٌر  َج �ــســيٍء  ـــلُّ  وُك ُمـــْفـــرَت�ـــسُ))-  لــــُه  ــــوُع  الــــطَّ ـــــذي  الَّ اإل 

اَلــوهــُر مــا  قــائــاًل  َت  َفَح�سْ فـــاإْن   -((ُ يُـــَفـــ�ـــرصَّ اإْذ  ـــسُ  ـــر� ـــَع ال ــــو  ُه ـــــا  وَم

ــسِ ــرا� ــالأَْع ل احَلـــاِمـــُل  ــُر  ــوه ــاَل ف ــ�ــَس ِبـــذي اأَبْــَعــا�ــس9ِ)-  ــي ــــذي لَ ــــَو الَّ وْه

ــواِن ــالأل ك املــحــمــوُل  ــر�ــُس  ــَع وال ـــَكـــاِن0)-  ــــــْزِم والإ�ـــسْ وَحــــَركــــاِت ال

وُب َفــ�ــرصُ ـــوِد  ـــوُج ال ــُة  ــَم ــسْ ــ� وِق ثـَـــــالثــــــٌة يُـــــدِرُكـــــهـــــا الـــلـــبـــيـــُب1)- 

ــِس ــوا� احَل ِمـــَن  ــ�ــَس  اخَلــْم ـــُد  َتِ مــا  ــس2ِ)-  ــا� ــنَّ ال ربُّ  اهللُ  ــــــَداَك  َه فـــاْفـــَهـــْم 

ــِل ــق ــَع ال ــــاِل  ـَـــثَ مل وجــــــوٌد  ثُـــــمَّ  ــِل3)-  ــْب ــنُّ وال احلــَجــى  ذو  َهــــذا  يَـــْعـــِرُف 

ـــُع ـــي َرِف ــــٌث  ــــاِل ثَ وجــــــوٌد  ثُـــــمَّ  ـــُع))-  ـــدي ـــبَ ـــُه ال ـــم ـــلَّ ــــال ع ــــُع َفـــــــوَق ال

ــِل ــي ل ــدَّ ــال ب يُـــــــْدَرُك  ـــُه  ـــانُ ـــْره بُ ــيــِل))-  ــِث ــْم ــتَّ ال ـــاِر يف  ـــنَّ ال ــــــاِن  ُدَخ ـــُل  ـــْث ِم

ــَجــِر الــ�ــسَّ وِثـــَمـــاِر  وكــالــِبــنَــاِء  ــــِر))-  ــــوؤثِّ والأثـــــــــِر الــــَكــــائــــِن َعــــــْن ُم

َجــْهــُلــُه ــحُّ  يَــ�ــسِ ل  ــا  م ــبـُـنــا  وَحــ�ــسْ اأ�ــســُلــُه))-  وَهـــــذا  ــــاداِت  ــــَق ــــِت الع يف 

Diwan-Bin-Marwan.indb   529 12/8/09   9:39 AM



530

يف بيان العلم والنظر

الُعلوما يَْطلُب  ــْن  َم يا  ــيــَك  اأُو�ــسِ ــا))-  ــوم ــُل ــْع وامل املــــوُهــــوَم  تَــــْعــــِرَف  اأَْن 

ــيــِد ــِل ــْق لــلــتَّ ــِل  ــي ــامل ب ـــْل  ـــُق تَ ول  ــِد)1)9)-  ــي ــل ــبَ ال الــــَكــــوَدِن  َراأْي  َفــــــَذاَك 

الــِعــْلــِم ِلــنَــْفــ�ــِس  ــَم  ــْل ــِع ال واتَّـــِخـــِذ  ــِم0)-  ــس ــ� ــَخ ــل ل ول  لـــلـــُمـــبَـــاَهـــاِة  ل 

َمْطلِبِه حــدَّ  اأََرْدَت  اإْن  والعلُم،  ـــو ِبـــِه1)-  ـــا ُه ـــيِء عــلــى َم َمـــْعـــرفـــُة الـــ�ـــسَّ

يَبحُث ــن  َم اأيـَــا  ِعــْلــَمــان  والــِعــْلــُم  ــــــَدُث2)-  ــــٌم ُمْ ــــْل ـــــمَّ ِع ــــــدميٌ ثُ ـــٌم َق ـــل ِع

الــَعــْر�ــِس ربِّ  ــُم  ــْل ِع ــدميَ  ــَق ال اإنَّ  ــْطــ�ــس3ِ)-  ــبَ ــِديــِد ال ـــِة الــ�ــسَّ ـــ�يَّ بـَــــاري ال

ــِق ــْل اخَل ِعــْلــُم  ـــــَذاَك  َف ـــــَدٌث  وُمْ نـُــْطـــِق))-  ذي  ـــا  م وَغـــــِر  نَـــاطـــٍق  ِمـــــْن 

ــان ــَم ــْل ِع ُمْـــــَدٍث  ِعـــْلـــٍم  وكــــلُّ  ــــال بُــــْرَهــــان))-  وريٌّ ب ِعــــْلــــٌم �ــــــــــرصَ

ــِد َواِح ْعُف  �سِ اثنَِن  اأنَّ  كالِعْلِم  ـــاعـــِد))-  كـــَق َقـــــاِئـــــٌم  ـــ�ـــسَ  ـــي ل واأنَّ 

ال�ـــســـِتـــْدلِل ــُم  ــْل ــِع ف وبَــــْعــــَدُه  ـــْن اأَْحـــــواِل))-  ــُث َع ــاِح ــبَ ــُق ال ــِط ــْن ــَم ـــ وال

ــُر يُــفــكِّ مــن  ــظــُر  ــن يَ مــا  ــِه  ــي ف ـــا  َم ــــن يَــعــتــُ�))-  ــــــلُّ م ــــــذا ُك يـُــــــــدرُك َه

ــَمــُد �ــسَ َفـــــْرٌد  ـــامِل  ـــَع ال ــُع  ــان ــسَ و� ـــــُد9)-  اأََح فــيــِه  ـــُه  ْك َ ـــرصْ ـــ� يَ مل  ــنــُع  والــ�ــسُّ

ِمْنُهما ــرِتَاٌك  ــسْ ا� ــِن  ــنَ الثْ ْنُع  ف�سُ تَـــغـــايُـــرِهـــمـــا0)-  ـــــن  ِم ــــَواِن  ــــل ــــخ يَ ل 

ــَذا َك ــن  ــنَ اثْ على  َزاَد  مــا  ـــلُّ  وُك ــَو َقــْد َهــذى1)-  ــْه ــَف الــتَّــوِحــيــَد َف ــالَ َمــْن َخ

ــــْدِح َ امل يف  َغـــايـــٌة  والنْــــِفــــَراُد  ـــــي الـــَقـــْدِح2)-  ـــن َدَواع ــــرِتَاُك ِم وال�ــــسْ

بالتَّْثِليِث ــْوُل  ــَق ال ارى  وللنَّ�سَ ــِث)2)3)-  ــي ــِب ـــٍب َخ ـــْذَه ـــْن َم ـــْع بـــِه ِم ـــِظ اأَْف

يِم التَّْج�سِ يف  الــيَــُهــوَد  وَطــابــُقــوا  ــــِم)3)))-  ــــي َذِم ـــٍق  ـــِط ـــْن َم ِمـــــْن  لـَــــُه  اأُفٍّ 

َـــُجـــو�ـــسِ وامل ـــِة  ـــيَّّ ـــم اِه ـــَ�َ ـــل ول  -(((((
و�ــسِ ــَس لــلــُقــدُّ ــ� ــي ـــوٍء لَ ـــاُل �ـــسُ ـــَق َم

يــِك َعـــْن �ــرَصِ الــَفــْرُد  َجـــلَّ الإلـــُه  ـ�يــِك))-  والــتَـّ ـْقــِديــ�ــسِ  الــتَـّ ذو  ـــَو  ـــُه َف

)1) الكودن: الغليظ من الدواب، ويقال الهجني. 

)2) التثليث: مذهب الن�صارى يف العتقاد بالربوبية، وُيعرّب عنه بثالوث الأب، والبن، والروح القد�ص.

)3) املراد اإعطاء الذات الإلهية اأ�صكاًل واأج�صامًا. 

)4) تقد�ص املجو�ص النار. 

Diwan-Bin-Marwan.indb   530 12/8/09   9:39 AM



531

ــاِء ــَه ــِت انْ ول  حـــدٍّ  َذا  ــَس  ــ� ــي ولَ ـــالِء))-  ـــِت اْع ذو  الـــَفـــوِق  َفــــــْوَق  ـــَو  ـــُه َف

ِع��ْل��ُم��ُه ُط����ّراً  ��يَ��اِء  ���صْ ب��الأَ اأَح����اَط  ـــــــراُه ُحــكــُمــُه))-  ـــــْد بَ ــا َق ــم ــي ــــــمَّ ف وَع

والَقِليال ــُه  ــْن ِم الــَكــِثــَر  ــى  اأَْحــ�ــسَ ــال9)-  ــي ــسِ ــ� ــف ــتَّ وَعـــــِلـــــَم اُلــــمــــَلــــِة وال

الــَعــَدْم َر  وَقـــــدَّ بــالــِغــنَــى  وجــــاَد  ــْم90-  ــسَ ــ� ــه كـــلُّ َمـــا َق ــن وكـــــاَن َعــــــْدًل م

التفكر يف امللكوت

ــْ�َْه ــِع ــل ل ـــْكـــَرُه  ِف ــُل  ــِجــي يُ ـــْن  َم يـَــا  بــالــِفــْكــَرْه91-  ـــه  ل ـــوٍع  ـــس ـــْو� َم ُكــــلِّ  يف 

ــاِت ــبَ ــنَّ وال املَـــــَواِت  اإىل  ـــُظـــْر  انْ ـــاِت92-  ـــبَ ـــْث ـــِت ــــَر ا�ـــسْ ــــَظ ــــــَواِن نَ واحلــــــيَ

َماِثال فيها  التَّْكويَن  ــَرى  تَ َكيَف  ـــال93-  ـــاِع َف ــــا  ــــَواَه ــــق ِل اأنَّ  ـــَك  ـــي ـــِب ـــْن يُ

ا ــا�ــرصِ ــن ــَع ال ــــَة  ــــع الأَْربَ ـــُف  ـــوؤلِّ يُ ـنَــاُفــرا)9-  ــــَداِدَهــــا الــتَـّ ميــنــُع مـــن اأَ�ــــسْ

الــَفــَلــِك ــَو  ــْح نَ الـــِعـــَ�َة  وَجـــــاِوِز  ــِك)9-  ــبُ احُل ذواُت  ــواُت  ــَم ــسَّ ــ� ال ــُث  ــي َح

اخُلنَّ�سا الــنُّــُجــوَم  ُهــنَــاِلــَك   ْ تـُـْبــ�ــرصِ ــا)1))9-  ــس � ــدَّ ــَق تَ ــال  ــُع ــَرهــا َمـــْن يف ال �ــســخَّ

املــَكــاِن ـاِبــتَــَة  الــثَـّ والأَبْــــــــُرَج  ـــــَواِن)2))9-  ـــــي ـــى ِك ـــَل ـــو َع ـــُل ـــْع ًة تَ ـــــــرِّ نَ

ــ�ِّ ال ــاِت  ــَم ــُل ُظ يف  ــا  ــَه ب يَــْهــدي  الـــبـَــْحـــِر)9-  ـــــجِّ  لُ َظـــْلـــَمـــاِء  ويف  ــــالًّ  ك

ــاِب واحِلــ�ــسَ ــَن  ــن ــ�ــسِّ ال وَعـــــَدُد  ـــــاِب99-  ـــــبَ الألْ ذوو  بـــهـــا  يَـــْعـــَلـــُمـــُه 

ـــاِزُل ـــنَ وامل ـــــــَواُء  الأَنْ ــُم  ــل ــْع وتُ اآفـــــُل100-  ـــــــذا  وَه ـــا  ـــَه ـــْن ِم ــــٌع  ــــال َط ذا 

بالتَّوحيِد ــُد  ــَه ــ�ــسْ تَ ــٌد  ــواِه ــسَ � ـــِد101-  ـــي ـــم ــــدِع احَل ــــت ــــب ُ ــــِد امل ــــَواح ــــل ل

النَّف�ِس يف  ــٍر  تَــَفــكُّ اإىل  ــُم  ــسْ وا� الــُقــْد�ــس102ِ-  ـــــلِّ  َمَ ـــا يف  ـــواه ُق  ْ تُـــْبـــ�ـــرصِ

املُِحيِط الَعالـَِم  ِج�ْسِم  بَحْجِم  التَّْخِطيِط)3)103-  ِذي  ْكِل  ال�سَّ املُ�ْستَِديِر 

لِزما فيَها  التَّ�ْسِخِر  اإىل  وانُْظْر  ـــا)10-  ـــامل ـــَع ـــــــــوؤمُّ ال ـــــَهـــــا َكــــمــــا يَ يـَــــوؤمُّ

يَــاَدْه والــزِّ اُن  النُّْق�سَ يَْلَحُقها  اإَِراَدْه)10-  ـــا  ـــَه ل ـــْت  لـــيـــ�ـــسَ واأنَّـــــهـــــا 

)1) اخُلنَّ�ص: الكواكب كلها.

)2) كيوان: جنم يف ال�صماء. 

)3) اإ�صارة اإىل كروية الأر�ص.
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ِيِف التَّ�رصْ َحــالــِة  يف  ــهــا  َذاِت ــْن  ِم ـْكــِلــيــِف)10-  الــتَـّ اإىل  تَــــْنــــَقــــاُد  ــــَي  ــــِه َف

يَْحِمُلها ـــذي  الَّ الــَعــْقــِل  ِة  ــوَّ ــِق ل ــا)10-  ــَه ــُل ــق ــْن يَ اْخـــــِتـــــيـَــــاِرِه  اإىل  ــــَو  ــــْه َف

َُف واأَ�ــــرصْ ــًة  ــبَ ُرتْ ــى  ــَل اأَْع ــَو  ُه اإِْذ  ــــُف)10-  ــــَط واأَلْ ــْلــتَــُه  َحــ�ــسَّ اإذا  ِمـــْنـــَهـــا 

الآفــــــاُت ـــُه  ـــَحـــُق ـــْل تَ ـُه  لــكــنَـّ ـــاَهـــاُت109-  ــــــِرِهِ والـــَعـــْجـــُز والـــَع ــــْن َغ ِم

ــه ــوَق ف ربّـــــاً  اأنَّ  ذاَك  فـــــَدلَّ  ــه110-  ــَق ــْل اِت وال�ــــســــِم َخ ــــذَّ ــــال بـَـــايـَـــَن ب

ـــَواُه �ـــسِ ـــا  م وُكـــــلَّ  ميَـــلـــُكـــُه  ـــــَواُه111-  ـــــتَ ــــَك اإَحـــــاَطـــــٍة َقـــــِد اْح ــــْل ُم

ـــْه اآيَ ِمـــن  ــِه  ــِق ــْل َخ يف  ـــُه  لَ وَكــــْم  ـــْه112-  ـــايَ ـــِه ن لَــــه  ـــيـــ�ـــسَ  لَ اأَْن  تُـــْنـــِبـــُئ 

حيحْه ال�سَّ الِفطِن  ذو  يُْب�رصَُها  ــْه113-  ــَح ــِري ــَق وال ـــْكـــَرَة  ـــِف ال اأَْعــــَمــــَل  اإْن 

ـــِرَدْه ـــطَّ ُ امل ــ�ــَس  ــاي ــَق َ امل ـــِ�ِ  واعـــتَ ــدْه)11-  ــسِ ــ� ــتَ ــْع ــا ُم ــه ــسِ ــ� ــْع ــبَ ــا ِب ــه ــسُ ــ� ــْع ــبَ َف

ــوِل ــُق ــُع ال ـــِج  ـــَج ُح يف  بـَــيِّـــنـَــٌة  ــوِل)11-  ــس � ــرَّ ــل ـــْدِق ل ـــ�ـــسَّ ـــال ــــاِهــــَدٌة ب �ــــسَ

بدء اخلليقة وذرء ال�ية

ــِد ــنَّ بــاملـُـَف لــيــ�ــَس  ــــوًل  َق اأَُقــــــوُل  ـــِد)1))11-  ـــنَّ ـــه امل ـــبـَــا  َكـــ�ـــسَ ـــاٌن  ـــسَ ـــ� ِل ول 

اتَّــفــَقــا ــِلــمــَن  املـُـ�ــسْ َمـــَقـــاَل  اإنَّ  ـــا)11-  ـــَق ـــَل َخ الـــــَعـــــاملـــــَن  ـــــــــَه  اإل اأنَّ 

�سيِّ ــاِل  ــثَ ِم اأو  ــٍل  ــسْ اأَ� َغـــْرِ  ــن  ِم حـــيِّ)11-  اأو  ــــٍت  ــــيِّ م ــــــْن  ِم ٍن  ُمــــــَكــــــوَّ

الأُوِل ــادي  ــبَ َ امل تَْكويَن  ــــَدَع  اأَبْ ـــــــَزِل119-  تَ مل  ـــٍة  ـــَم ـــي ـــظ ع ـــــــْدَرٍة  ـــــــُق ب

َحــْد الأَ يـَـوِم  اخَلْلِق يف  بَــْدُء  وَكــاَن  ــــَدْد)2)120-  ــــَع ال ـــِة  ـــروبَ ـــَع ال يـَــــوِم  يف  ومَتَّ 

الُعال ــَمــواِت  الــ�ــسَّ اهللُ  فــَخــَلــَق  كـــر تَــال121-  ـــوِل يف الـــذِّ �ـــسُ ـــن الـــرَّ كــمــا َع

ف�َسَما ــاً  ــان ُدَخ َمــاٍء  ــْن  ِم اأَْخــــَرَج  ـــــا)3)122-  ــُلــو الأمَم ــْب ــــــسَ لــيَ ـــمَّ َدَحــــا الأَْر� ثُ

اآَدِم ــَل  ــْب َق اِلـــنَّ  فيَها  ــَن  ــَك ــسْ اأَ� ـــامَل123ِ-  ـــَع ـــَق ال ـــْل ـــُن َخ ـــَم ْح ـــرَّ ـــَن ال ـــَق ـــاأَتْ َف

ْل�ساِل �سَ ـــْن  ِم َر  ـــوِّ �ـــسُ واآدٌم  ـــاِل)12-  ـــُة الأَنْـــ�ـــسَ ـــَل ـــْم ـــُه ُج ـــْن ـــاَن ِم ـــَك ف

)1) الفند: الكذب، واأي�صًا �صعف الراأي. و�صباة كل �صيء: حدُّ طرفه. 

)2) يوم العروبة: اجلمعة. 

)3) دحوت ال�صيء: ب�صطته.
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اَء َحــــــوَّ لآدٍم  بَــــــَرا  ثُـــــمَّ  ــــُه الــــَعــــْلــــيَــــاَء)12-  ــــتَ ــــنَّ ـــَكـــنـــا َج فـــ�ـــسَ

ـــوِم يَ ـــــِع  ُربْ ِمـــَقـــداَر  فــَمــَكــثــا  واأُْه����ِب����ط����ا ِم���ْن���َه���ا ُه����بُ����وَط لَ�����ْوِم)12- 

والَقَرنُْفُل العوُد  حيُث  بالِهْنِد  ــْنــَدُل)1))12-  ــمَّ الــ�ــسَّ ــوُر ثُ ــاُف ــَك ــُك وال واملِــ�ــسْ

ــنــا قــاِي ــــمَّ  ثُ ـــيـــَل  َهـــاِب فـــَولَـــدا  ــا)12-  ــن ــاِئ ــــــــراً َك ــــُق اأَْم ــــاِل ــي اخَل ــسِ ــ� ــْق ــي ل

الُقْرباِن �س  َق�سَ يف  َحكى  كَما  الـــــُقـــــراآِن)2)129-  ُمْـــَكـــِم  ــاأْنَــُهــمــا يف  �ــسَ

احَل�َسِد ببَْغي  َهابيَل  ــِل  ــْت َق ــن  ِم ـــاِت الأَحـــــِد130-  ـــاريَ ـــبَ ـــاُء بـَــــاري ال َقـــ�ـــسَ

الَقِري�ِس ــَن  ِم يُـــروى  مــا  ــاَل  فــَق ــس131ِ-  ــ� ــي ــَه امل ـــــِف  ـــــسِ الأَ� ــــــوَل  َق اآدُم 

�َسال ــا  لـــــمَّ ـــِه  ـــَزْوِج ب َخـــال  ـــمَّ  ثُ ــــال132-  اُء ِمــــْنــــُه َرُج ـــْت َحــــــــوَّ ـــَل ـــَم ـــَح َف

اأبُـــــوُه اآَدٌم  ــاً  ــث ــي �ــسِ ـــاُه  ـــمَّ �ـــسَ ــــُلــــوُه133-  يَــــْت ـــــَرِتـــــِه  �ـــــسِ يف  فـــــَكـــــاَن 

�ِسِنينا ــٍة  ــئ ــِم ــَع ــسْ ــ� ِت فــَعــا�ــَس  ـــنـــا)13-  ـــي ـــالث ثَ ــــــــمَّ  ثُ ــــــُد  ــــــْع بَ اآَدُم 

ــَدُه ــْع بَ �ِسيٌث  ــَم  ــْك احُل تَـــوىلَّ  ثُــمَّ  ُه)13-  ـــدَّ ـــسَ ـــ� َم اأَْحـــــَكـــــاِمـــــِه  يف  ـــدَّ  ـــسَ ـــ� َف

ـــُه ـــَراأتَ اْم ــَي  ــ�ــسِ َغ ــيــَث  �ــسِ واأنَّ  ــُه)13-  ــتَ ــْع ــْع نَ ــَم ــسْ ــا� ــْت اأَنُـــو�ـــسَ َف ــَل ــَم ــَح ف

فــاأَ�ــســا اإلــيــِه  الـــنُّـــوُر  ــَل  ــَق ــتَ ــانْ ف ى)13-  َم�سَ ــُل  ــْب َق ـــْن  َم ــَل  ــْع ِف ــو  ــُف ــْق يَ وكـــاَن 

ـــو�ـــسِ لأنُ ِقــيــنَــاَن  ــــَدْت  ــــَولَ َف ُجــيُــو�ــسِ)13-  وذا  ُمـــْلـــٍك  ذا  ـــاَر  فـــ�ـــسَ

مهالييُل ــُد  ــع ب ــن  م ابـــنـُــُه  ثُـــّم  ــُل139-  ــي ــق ــــُد مـــــاأخـــــوٌذ فـــمـــا يُ ــــْه ــــَع وال

َمَلكا يَــــْرٌد  َمــهــاليــيــَل  ـــُن  ابْ ــم  ث ــا0)1-  ــَك ــَل ــي احَل ــلِّ ــَج ــــــوُروٌث يُ ـــوُر َم ـــنُّ وال

َخــنُــوُخ ـــُه  ـــنُ ابْ ـــَدُه  ـــْع بَ ـــــاَم  وَق ــاريـــُخ1)1-  ــــُه الـــتَـّ ــــلَّ ــــــذا ُك ـــَن َه ـــمَّ �ـــسُ

ــوُر ــنُّ وال ــُه  ــنُ اب ــُخ  ــْل ــو�ــسَ ــتَ َم ـــمَّ  ثُ ــــوُر2)1-  َــــْذُك امل َُف  ــــرصَّ ــــ� وال ــــِه  ــــِه َوْج يف 

ــِل َفــ�ــسْ ذا  ـــَدُه  ـــْع بَ مَلـْـــٌك  ــــاَم  وَق ��ِل3)1-  نَ�����صْ واْخ�����ِت�����اِط  ك���ائ���نَ���اٍت  يف 

َظَهْر ــْد  َق والَف�َساُد  ــوٌح  نُ ونَــاَح   -1(((3(

ْ ـــرصُ � ـــدُّ ال ذاَت  ــِفــيــنَــَة  الــ�ــسَّ ــَع  ــنَ ــسَ و�

)1) ال�صندل: �صجر طيب الرائحة.

)2) وردت ق�صة هابيل وقابيل وقربانهما يف �صورة املائدة 27. 

)3) الد�رش: خيوط ت�سد بها األواح ال�سفينة، ويقال هي امل�سامري. 
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الَغَرْق َعمَّ  وَقْد  الُفْلِك  يف  اَر  ف�سَ ــْق))1-  وفــ�ــسَ ـــعـــاىل  ت اهللَ  َجــــَحــــَد  ـــــْن  َم

اأَْولُدُه ــــُه  ــــَع وَم ــــا  نَ ثـُــــمَّ  ــــاُدُه))1-  ــــت ــــا ع ــــم ـــــاٌم وحــــــــاٌم وُه �ـــــسَ

َكــاِئــُن ِمــْنــُهــْم  فالنَّ�ْسُل  ــٌث  ــاِف ويَ ــــــــــاُق واملَـــــداِئـــــُن))1-  ــــهــــُم الآَف َتــــوِي

الأنبياء املن�سو�س على ق�س�سهم يف القراآن

ــِل �ــسُ ــرُّ ال ــِث  ــْع ــبَ ب اهللُ  ــُة  ــَم ــْع وِن ـــَوِل))1-  ـــق ـــــلُّ ِم ـــُق ُك ـــِط ـــْن ـــا يَ ـــِدَه ـــْم ـــَح ب

ــيُّ ــِف ــسَّ ــ� ال اآَدٌم  ـــــْم  ـــــُه لُ اأوَّ ــــي9ُّ)1-  ــــب ــــنَّ ـــــــُد ال ـــــــمَّ واآِخـــــــــــــــٌر مُ

النَّا�َسا ليهُدوا  ــّراً  ط ــَلــُهــْم  اأَْر�ــسَ ـــا)1)0)1-  ـــس ـــا� ـــنَ عـــوِة الأَْج ـــدَّ ـــال ـــاً ب ـــف ـــوؤَلّ ُم

َزاِئـــِف ــاٍل  ــَق َم ــلَّ  ُك ــوا  فــاأَْدَحــ�ــسُ ــفــَوٍة َخـــالِئـــِف)2)1)1-  ــْم ِمــن �ــسَ ــِه ـــــِرْم ب اأَْك

ـــَراُم ـــِك ال ـــُك  ـــالِئ امل تَــاأِْتــيــُهــُم  ُم2)1-  ـــــلِّ مـــــا يـُــــــريـــــــُدُه الـــــعـــــالَّ ـــــُك ِب

ـــا ـــَرام واحَل ـــــالَل  احَل ــوا  ــن ــيَّ ــبَ ف ـــا3)1-  ـــاَم ـــَك ـــــُذوا الأُمـــــــوَر والأَْح ـــــَف واأَنْ

َعينِن ــذي  ِل ْبُح  ال�سُّ بَــَدا  حتىَّ  ـــــِن))1-  اأُذن ذا  ـــــاَن  َك َمـــن  ـــوا  ـــُع ـــَم ـــسْ واأَ�

اأَجْمَــــــاُد ــٌة  ــاب ــَح ــسَ � تَـــاأْلَـــُفـــُهـــْم  ــــــــاُد))1-  ـــــُد ُحــــــــُروٍب َقــــــــاَدٌة اأَْنَ اأُ�ـــــسْ

اْهتَدى َمن  بِهم  اهللُ  َهــَدى  َحتَّى  ــَدى))1-  ــسُ ــُس � ــا� ــنَّ ـــَح ال ـــبَ ـــُم لأَ�ـــسْ ـــولُه لَ

ِبُْعِجَزْه ُمْر�َسٍل  ــلَّ  ُك َفاْختَ�سَّ  ــــَزْه))1-  ــــوَج ــــاٍت ُم ــــَم ــــِل ـــــــٍة وَك ـــــْن اآيَ ِم

اخللفاء الأربعة ومن تالهم من بني اأمية

ــْه ــع الأَْربَ اخُلــلــَفــاَء  َخــ�ــسَّ  ــَت  ثُــمَّ ــْه))1-  ــع ــنَ ــسَ � ــــا  َم ـــْم  ـــه ِب اهللُ  فــــاأَْكــــَمــــَل 

اثْنَِن ثـَـان  يُق  دِّ ال�سِّ فا�ْستُْخِلَف  َمـــــْن9ِ)1-  ــــِر  ــــَغ ِب ــــٍر  ــــْك بَ ــــــــو  اأَبُ َذاَك 

ه دَّ ـــرِّ ال ــــِل  اأَْه ــاِد  ــَه ِج يف  َد  َجــــرَّ ه0)1-  ــدَّ ــسِّ ــ� ال ـــْرِ  ـــَغ ِب ــى  يَــْر�ــسَ ـــُكـــْن  يَ ومَلْ 

ــا ــيَ ــس َرا� الإِلَــــــُه  تَـــوفَّـــاُه  ــــمَّ  ثُ ــا1)1-  ــيَ ــا�ــس َم ــــــِه  الإل َذاِت  يف  ــــــاَن  وَك

ـــاروُق ـــَف ال ُعـــَمـــُر  ـــــَوىلَّ  تَ ثُــــمَّ  ــــِدِه الــُفــتُــوُق2)1-  ــــْع ــــْن بَ ـــْت ِم ـــاأََم ـــتَ ـــال َف

ــاَدا ــنَ والأَْج البُُعوَث  وا�ْستَْعمَل  ـــــاَدا3)1-  ـــــَه ــــــــــُروَب واِل ـــــــــَف احُل واألَّ

)1) طّراً: جميعًا. 

)2) ودح�صت حجته: َبُطَلْت. 
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ــهــاَدة الــ�ــسَّ ـــنـَــُة  ِمْ ـــُه  ـــْت اأَتَ ــى  ــتَّ َح ــــَعــــاَدة))1-  الــــ�ــــسَّ لَـــــــُه  اهللُ  َفـــــَهـــــيَّـــــاأَ 

َحاِبِه اأَ�سْ اإىل  ورى  ال�سُّ  َ رَّ َف�سَ ـــِه))1-  ــــا ِب ــُكــو َم ـِتــهــْم وُهــــــَو يَــ�ــسْ ــتَـّ �ــسِ

ــْه ــالَف ــاخِل ب ُعـــْثـــَمـــاَن  َفــــاآثــــُروا  ــــــاَفــــــْه))1-  َمَ ذا  لــــــالإلــــــِه  وَكـــــــــــاَن 

ــِن ــوري ــنُّ ال ُذو  ـــــَة  الأُمَّ ــَد  ــهَّ ــَم ف ـــِن))1-  احل َكــــاأْ�ــــسَ  اهللُ  ـــاه  ـــَق �ـــسَ حـــتَّـــى 

اِر ـــدَّ ال َحـــِرمِي  يف  وُه  ُ َحـــ�ـــرصَ اإْذ  ــاِر))1-  ــا اأَنْــ�ــسَ ــــْرِ م ــِلــمــاً ِمـــْن َغ ــتَــ�ــسْ ُمــ�ــسْ

َقــِتــْيــِل ــٍط  ــَم ــسْ اأَ� ِمـــْن  ــُه  ل ُطــوبــى  ــِل9)1-  ــِزي ــْن ــتَّ ــال ـــيـــِل ب يَــــُقــــوُم ُطـــــوَل الـــلَّ

ُعــْثــَمــانـَـا قــتــُلــوا  ِلــَقــوٍم  ــاً  ــس ــوؤْ� بُ ـــا0)1-  ـــْروانَ َم ــُه  ــسَ ــال� ــْخ ــِت ــسْ ا� ــوا  ــُم ــَق نَ اإذ 

ــْبــَطــِن الــ�ــسِّ اأَبُــــو  ـــا  ـــَولَّه تَ ـــمَّ  ثُ ـــِن1)1-  ـــسَ ـــ� واحُل ـــِن  ـــسَ ـــ� احَل ـــــــو  اأَبُ ذاَك 

َجاعه وال�سَّ الــُعــلــوِم  ذو  َعــلــيُّ  اَعـــه2)1-  الـــَ�َ وذو  نْــيَــا  الــدُّ يف  ـــِد  ْه ـــزُّ وال

ـــْرِ بَ ـــزُّ ال َمـــَع  ــٌة  ــَح ــْل َط ــاَر  ــسَ ــ� ف ــِر3)1-  �ــسَ ــــــــثِّ  اأََح يف  الـــــِعـــــَراِق  اإىل 

لِح لل�سُّ ــٌة  ــ�ــسَ ــاِئ َع ـــْت  ـــَرَج وَخ َكــلــِح))1-  َذاُت  واحَلـــــرُب  َفــْت  فــانْــ�ــرصَ

اَلمِل يــوَم  احُلـــروُب  َف�َسبَِّت  ــِل))1-  ــتَ ــْق َ ــٌة يف امل ــَح ــْل َط ـــيـــَب  اأُ�ـــسِ ــى  ــتَّ َح

املـَـْلــَحــَمــه ــَل  ــْب َق ــُر  ب ــزُّ ال ــَل  ــِت وُق ــه))1-  ــَدَم ــْن ــَف َم ــي ــِل ــا َح ــَه ــْن فـــاً َع ِ ُمـــْنـــ�ـــرصَ

ــَوارِج ــاخَل ب ــــُروُب  احُل ــــارِت  َوثَ املـَـــَعــــارِج))1-  ذو  ـــاِر  ـــنَّ ـــال ب ــــالُهــــُم  اأَ�ــــسْ

ــَعــاويَــه ُم اإىل  َعــلــي  ــى  َمــ�ــسَ ـــمَّ  ثُ اهــيَــه))1-  ــــُر بــَعــْمــرو الــدَّ ــَرَب الأَم ــَط ــا�ــسْ ف

فِّينَا �سِ يف  للَحْرِب  فاْجتََمُعوا  ــا9)1-  ــنَ ــي ــِن ــبَ ــــتَــــُمــــوا الــــبـَـــنـَـــاِت وال َفــــاأَيْ

ــيُّ ــل َع ُحــــُروِبــــِه  يف  وَداَم  ـــــــــادٌث َوبــــــي0ُّ)1-  حــــتَّــــى َدَهـــــــــــاُه َح

ُمْلَجِم ابْـــِن  ــدا  يَ ــابَــْتــُه  اأَ�ــسَ حــَن  ِم)1)1)1-  ـــالـــدَّ ـــُه ب ــَب املـَـــْفــــِرَق ِمـــْن ــسَ ــ� ــَخ َف

ــِق َفــا�ــسِ َخـــاِرِجـــيٍّ  ـــْن  ِم لــُه  ــاً  ــبّ تَ ــِق2)1-  ــال اأَْمـــــَر اخَل ــِل  ــِزي ــْن ــتَّ ال َخـــالـــَف يف 

�َسَحراً:  ــادى  ــنَ يُ وْهــَو  فاْغتَالَُه  ُمــْنــِذرا3)1-  يـَــْدُعـــو  ــالِة  ــسَّ ــ� ال اإىل  ُقـــوُمـــوا 

ـــْه ـــاَم الإَِم ــُن  ــسَ ــ� احَل ــــَوىلَّ  تَ ـــمَّ  ثُ ــالمــْه))1-  ـــِه الــ�ــسَّ ـــِن ـــْم ـــيُ ـــْت ِب ـــَح ـــِن ـــُم َف

َمــــاَء الــــدِّ ِبــــِه  اهللُ  وَحــــَقــــَن  ـــــــــالأْواَء))1-  ــــَة وال ــــْحــــنَ ــــــــــَب املِ واأَذَه

)1) هو عبد الرحمن بن ملجم: قاتل اخلليفة الرا�صدي علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه. 
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ــَعــاويــه ُم اإىل  الأَْمـــــَر  ــَم  ــلَّ ــسَ و� ـــا نـَــاِحـــيـَــه))1-  ـــَه ـــْن ــــاَر َع ــــسَ ـــه و� ـــاتَ ـــيَ َح

�ُسْفيَاِن اأَبـــي  ــُن  اب ِفْيَها  َف�َسار  ــــاِن))1-  ـــْدِل والإِْحــــ�ــــسَ ـــَع ـــل ــــْرٍَة ل ِبــــ�ــــسِ

واحِلــْلــِم النَُّهى  يف  ـــْرداً  َف ــاَن  وك ــِم))1-  ــْه ــسَ ــ� ـــــــــاُه َحــــْيــــنُــــُه ب َحــــتَّــــى َرَم

يـَــِزيْـــِد اإىل  ــــــُر  ْم الأَ ــَل  ــَق ــتَ ــانْ ف ــِد9)1-  ــِدي ــسْ ــ� ــتَّ ـــاهـــِج ال ـــنَ ـــاَد َعــــْن َم ـــَح ف

ــْيــنَــا احُلــ�ــسَ ــِه  ــِل ــْت َق يف  مـــاً  جُمْـــرَتِ �ــســيــنَــا190-  ــــْعــــاًل  ِف ِة  ــــــــرَّ احَل ـــــــاَء يف  وَج

ــِه ــِف نْ اأَ َحــْتــَف  ُـــوُت  امل اأَتـَـــاُه  حتَّى  ِْفــــِه191-  ـــــٌد يف �ــــرصَ يَ ـــــُه  لَ تـَـــُكــــْن  ـــْم  ـــَل ف

احُلــْكــَمــا ـــوىلَّ  تَ ــَلــى  لَــْي بُــــو  اأَ ـــمَّ  ثُ ــــا)1)192-  ــــمَّ ُح اإْذ  ِحــــَمــــاُمــــُه  َفــــَعــــاَقــــُه 

ْرَه ال�سِّ يف  ــِه  ِب ــَس  ــاأْ� بَ ل  ـــاَن  وَك ــْرَه193-  ــــُه الــيَــ�ــسِ تُ ــــدَّ ـــْت ُم ــــمَّ انْـــَقـــ�ـــسَ ثُ

احَلَكِم ــَل  َنْ ــْرواَن  َم فا�ْستَْخَلُفوا  ــــزِم)19-  ــــتَ ــــٍك ُمْ ــــِل ـــــْن َم ـــــُه ِم ُطـــوبـــى لُ

ِعــْطــبَــْه يف  َزوُجــــُه  َفــاأَْوَقــَعــْتــُه  ــْه)2))19-  ــبَ ْط ــرَّ ال ــُن  اب ــِه:  ــوِل َق ــْن  ِم ــْت  ــَف اأِن اإِْذ 

ــِد ــال َخ ـــَد  ـــِزيْ يَ لبـــِن  ــا  ــُه ــول ــُق يَ ــــوَل َحـــاقـــِد)3))19-  ــاَن َق ــبَ ــسْ ــ� ــِلــْيــلــَهــا َغ �ــسَ

َدَهــــاِء وذا  ـــاأْ�ـــسٍ  بَ ذا  ــــاَن  وَك ــــاِء)19-  َك ــــذَّ وال ـــِم  ـــْل ـــِع ال يف  ـــَطـــٍة  وبَـــ�ـــسْ

ــِط َراِب ِبــَجــاأْ�ــٍس  احَلـــْرَب  يَْقتَِحُم  َراهـــــِط)19-  َمـــــــْرِج  ـــــوِم  ي ـــِه يف  ـــِل ـــْع ـــِف َك

ــِك َــِل امل ــُد  ــْب َع الأَْمـــــَر  تـــوىلَّ  ـــمَّ  ثُ ــِك199-  ــَف ــسْ ــ� تُ مَلْ  ــــِه  ب مـــا  الـــدِّ ــــِت  وكــــانَ

احَلــــْزِم ــَد  ــِديْ ــسَ � َكــــاَن  ــُه  ــنَّ ــِك لَ ـــيُّ احُلـــْكـــِم200-  �ـــسِ ـــرَّ اأَبـُـــــو اخَلــــالِئــــِف ال

ــاُج ــجَّ احَل ــِه  ــاِل ــمَّ ُع ـــْن  ِم ــــاَن  وَك ــــاُج201-  ــــّوهَّ ال ـــِه  ـــِب ـــْط َخ يف  ـــــُه  اُج َ ـــــرصِ �

َظــِفــَرا ــِر  بَ ــزُّ ال ــِن  ــابْ ِب اإذا  َحــتَّــى  ــــَ�َا202-  ــــْن املِ يَـــْعـــُلـــو  ـــَة  َمـــكَّ وَكــــــاَن يف 

)1) اأبو ليلى: معاوية الثاين بن يزيد، ثالث خلفاء الفرع ال�صفياين واآخرهم. 

)2) كان مروان قد تزوج اأم خالد بن يزيد لي�صع منه، فوقع بينه وبني خالد كالم، فاأغلظ له مروان يف القول وقال له: ا�صكت 

يا بن الّرطبة؛ فدخل خالد على اأّمه وقال لها: هكذا اأردت؟ يقول يل مروان على روؤو�ص النا�ص!! فقالت: ا�صكت، 

فواهلل ل ترى بعدها منه �صيئًا تكرهه، و�صاأقرب عليك ما بعد، فلما نام مروان تلك الليلة؛ قامت اإليه مع جواريها وغّمته 

حتى مات. وكانت خالفته ت�صعة اأ�صهر. 

)3) خالد بن يزيد بن معاوية: كان من اأعلم قري�ص بفنون العلم، وله كالم يف �صناعة الكيمياء والّطّب. وح�رض خالد مع 

مروان بن احلكم، فاأبلى بالًء ح�صنًا. 
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َمــاِلــكــا والـــِعـــَراِق  ــلــَحــَرمــِن  ل ـــكـــا)1)203-  ـــاِل ـــنَ ُه ــــُه  ل اأٌَخ  ـــٌب  ـــَع ـــ�ـــسْ وُم

ــــَزاِج املِ َة  ــــرَّ ُم ــاً  ــس ــاأْ� ك ــاُه  ــَق ــسَ � ـــاِج)20-  ـــيَ ـــِت اْه َذا  ـــُروِب  ـــُح ـــل ل ـــــــاَن  َوَك

الأَ�ْسَعِث ابْن  َمَع  احَلْرُب  َوثـَـاَرِت  ـــِث)2))20-  ـــبَ ـــْل ـــا يَ َّ ــــاُج مل فـــاْغـــتَـــالـَــُه احَلــــجَّ

املـَـلــِك ــُد  ــْب َع ــاَة  ــَغ ــبُ ال وَغــَلــَب  ــِك)20-  ــسِ ــو� ــــــْزٍم ُم بــــاحَلــــْزِم واِلــــــدِّ وَع

ــِكــِه ــْل ُم ـــُل  ـــِزيْ ُم ـــاُه  ـــوفَّ تَ ــى  حــتَّ ـــِكـــِه)20-  ــــَد ُهـــْل ــــْع ــــُد بَ ــــْي ــــَوِل َ ال ــــــــُولِّ َف

لَْينا ــاً  ــْدن لَ ــْرَِة  ــ�ــسِّ ال يِف  َوَكــــاَن  ــى اأُِذيـْــــــَق احَلــْيــنــا)20-  ــتَّ ــكــاً َح ــتَــْمــ�ــسِ ُمــ�ــسْ

ــِق ِدَمــ�ــسْ يف  ــَع  ــاِم اَل بَــنَــى  ـــْد  وَق ــْدِق209-  ــ�ــسِّ ال ــــَق  وْف َذاَك  يف  ــداً  ــ�ــسِ ــتَ ــْق ُم

ــا ــسَ ــو� ــَدلُ اأَنْ َفــتَــَح  ـــِدِه  ـــْه َع يف  ــى210-  ــْرٍ ُمــو�ــسَ ــــِن نُــ�ــسَ ـــــارُق َمــــوىل ابْ َط

واثْــنـَـِن ْت  َم�سَ ِت�ْسعَن  ــاِم  ع يف  ــــْن211ِ-  هـــُر كـــا�ـــسَ احَل ـــَقـــاُه الـــدَّ ــــمَّ �ـــسَ ثُ

املـُـلــكــا ــــَوىلَّ  ت ــمــاُن  ــي ــَل ــسُ � ثُــــمَّ  ــا212-  ــك ــْل ـــى تـَـــــــَوىلَّ ُه ـــتَّ ـــُه ح ـــسَ ـــا� ـــسَ و�

ـــُروِب ُح وذا  ـــزٍو  َغ ذا  ـــاَن  وك روِب213-  ــــدُّ ال ــلــى  َع ــقــي  يُــْب وِم ل  الـــــرُّ يف 

َجــاريــتُــه ــُه  ــ�ــسَ ــْف نَ اإلــيــِه  نَــَعــْت  ـــه)3))21-  تُ ـــزَّ ـــْت اأَْعـــجـــبـَــْتـــُه ِب يَـــومـــاً وكـــانَ

َجــَمــاِل وذا  ــٍن  ُحــ�ــسْ ذا  ـــاَن  وك واْكــــِتــــَمــــاِل)21-  َراَق  ـــاٍب  ـــبَ ـــسَ � ــــن  بَ

َقِري�ِس ــن  ِم بـَـيــتـَـِن  ــَدْت  ــ�ــسَ ــاأَنْ ف  -21((((
اَلــــريــــ�ــــسِ اإىل  ـــرُه  ـــسِ ـــ� َم ـــا  حـــثّ

ُعــَمــُر ــُد  ــْع بَ ـــــَر  ْم الأَ ــــَوىلَّ  تَ ـــمَّ  ثُ ـــُر)21-  ـــوؤثَ يُ ــــامــــاً  اإَم ــــْدِل  الــــَع وَكــــــاَن يف 

وتَُقى ــَداًل  ــِت واْع وِعْلماً  ُزْهـــداً  ُمْنتََقى)21-  ـــْرداً  َف الأَْمــــِر  يف  ــَدى  ــتَ اْغ حتَّى 

)1) م�صعب بن الزبري: ويل العراق لأخيه عبد اهلل. 

)2) ابن الأ�صعث: هوعبد الرحمن بن حممد بن الأ�صعث الكندي، اأمري �صج�صتان. ظفر به احلجاج وقتله، وطيف براأ�صه �صنة 

اأربع وثمانني للهجرة. وكان قد خلع عبد امللك بن مروان ودعا لنف�صه يف �صعبان �صنة اثنتني وثمانني. الوايف بالوفيات 

.225/18

)3) قيل اإّنه جل�ص يِف بيت اأخ�رض َعَلى وطاء اأخ�رض َعَلْيِه ثياب ُخ�رض، ثّم نظر يِف املراآة فاأعجبه �صبابه وجماله. 

)4) قال �صليمان بن عبد امللك جلارية له - ونظر يف املراآة فاأعجبه ح�صنه -: كيف تريني؟ فقالت: 

تبقى ــت  ــن ك ـــو  ل ـــاع  ـــت امل ــم  ــع ن اأنـــــت  ـــان  ـــس ـــ� ـــالإن ل ــــاء  ــــق ب ل  اأن  غـــــر 

ـــوب وممـــا ـــي ـــع ــــن ال ــــــت خـــلـــو م ـــان اأن ــــر اأنـــــــك ف ـــس غ ـــا� ـــن يــــكــــره ال

ُة. ويف املثل: حال اجَلري�ُص دون القري�ِص. وماَت فالٌن َجري�صًا: اأي مغمومًا.  واجَلري�ُص: الغ�صَّ  
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الـــَفـــاروِق ِه  ــــدِّ َج ــبــيــَل  �ــسَ ــا  ــَف َق ـــوِق219-  ـــق ـــاحُل ــــَل ب ــــاِط ــــبَ ودَحـــــ�ـــــسَ ال

ــِه ِت ــدَّ ُم ِمـــْن  ــِم  ــْت احَل ــاِء  ــَه ــِت انْ اإىل  ــه220-  ــِت ــم رح يف  اهلِل  ــــَد  عــــْن ـــاَر  فـــ�ـــسَ

ـــُد ـــزي يَ ــــاً  ــــي وال ــــــالُه  تَ ثُـــــمَّ  يـَـــحــــيــــُد)1)221-  ــــَرِتــــِه  �ــــسِ يف  ــــلَّ  ــــَظ ف

ـــْه ابَ َ ـــرصَ � َمـــٌة  ـــالَّ �ـــسَ ــُه  ــُح ــب ــ�ــسْ تُ ــــْه222-  ــــابَ ــــبَ ــــــــــــا تـُــــْغـــــبـــــُقـــــُه ح وُربَّ

َحيِنها بــْعــَد  ـــُن  احَل اأتـــاُه  َحــتَّــى  ـــَد بـَـيــِنــهــا223-  ـــْن ـــُه املـُـــْلــــُك ِع ـــْن ــــــاَن َع وبَ

يَْحُكُم ِه�ساٌم  الأمـــِر  يف  ف�ساَر  ــــحــــُزُم)22-  ويَ ـــِه  ـــرِت ـــسِ � يف  ـــو�ـــسُ  ـــ�ـــسُ يَ

ــرْج َخ اإْذ  َعــلــيٍّ  بــن  زيـــَد  ــَل  ــتَ َق ــه حــــــَرْج)2))22-  ــي ــن ف ــك ــاًل مل يَ ــت ــِه ق ــي ــل َع

َمــاتــا اأَْن  اإىل  َجـــدٍّ  يف  ــــداَم  ف ـــا)22-  ـــات وف ُمــــْلــــكــــه  ـــــُه  ـــــْن َع وزاَل 

ــِد ــي ــَول ال اإىل  ـــُك  ُـــْل امل  َ ــرِّ ــسُ ــ� َف ــديــِد)22-  بــالــ�ــسَّ احُلـــْكـــِم  يَـــكـــْن يف  ــْم  ــل ف

باخَلمِر ــتـَـِغــاًل  ُمــ�ــسْ ــدى  ــتَ اْغ ــا  ّ مل ــــِر)22-  ْم ــــزَّ ــــاِع ال ــــَم ــــسَ ـــــان و� ـــــالأغ وب

ــْه بــَخــالعــِت ــــــَة  الأمَّ ـــَك  ـــَل فـــاأَْه ــــْن طـــاَعـــِتـــه)3)229-  ـــــذاَك َع ــوا ل ــع ــل ــَخ ــانْ ف

ُح�َساَما ُمــْعــتَــِنــقــاً  ـــَوى  ثَ ــى  ــتَّ َح ــــَدامــــا230-  ـــاً ُم ـــق ـــِب ـــتَ ـــْغ ـــاً ُم ـــت ـــِل ـــ�ـــسَ ـــْن ُم

َجــازا َكــْيــَف  َذاك  ــْن  ِم َعَجباً  يَــا  مُيَــــــازا231-  اأَْن  ُدون  ـــــــوُه  ُم ـــــــدَّ وَق

َمِثْيِل ــال  ِب ــِن  ي ــدِّ وال الــَعــْقــِل  يف  ــِل232-  ــْي ــْحــ�ــسِ ــتَّ ال الأَْكـــــــَ�ُ يف  ـــذا  ـــَك وَه

ا و�سَ النُّ�سُ َكــتـَـُمــوا  ــْد  َق ــْم  ــُه لأَنَّ ــا233-  ــو�ــسَ ــ�ــسُ ــاَع والــلُّ ــبَ ــسِّ ــ� ــوا ال ــُه ــبَ ــسْ ــاأَ� ف

ـــَدا يَـــِزيْ ــِه  َعــمِّ ـــَن  اب ـــوا  ُم ـــدَّ وَق ـــِديـــدا))))23-  �ـــسَ ــــْرَِتــــِه  �ــــسِ يف  ــــاَن  ــــَك َف

اَمــا ــوَّ �ــسَ ر�ــســاً  ـــدًل  َع َورٍع  َذا  اَمــــا)23-  ـــــــِه َقــــوَّ ـــــاَب َربِـّ ـــــتَ يَـــْتـــُلـــو ِك

)1) هو يزيد بن عبد امللك. 

 بن اأبي طالب: وفد على ه�صام بن عبد امللك، فراأى منه جفوًة، فكان ذلك �صبب 
ّ
 بن احل�صني بن علي

ّ
)2) زيد بن علي

خروجه وطلبه للخالفة، فظفر به يو�صف بن عمر الثقفي، فقتله و�صلبه وحَرَقه. الوايف بالوفيات 33/5. 

)3) البيت م�صطرب. الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان: لقب بخليع بني مروان والفاتك والزنديق. وبويع له �صنة 

خم�ص وع�رضين هو مقيم بالر�صافة، وقتل بالبخراء. وكان الوليد قد انتهك حمارم اهلل تعاىل، فرماه النا�ص باحلجارة، 

وحزوا راأ�صه، واأتي يزيد الناق�ص بالراأ�ص ف�صجد، فن�صبه على رمح بعد �صالة اجلمعة، فوات الوفيات 256/4. 

)4) هو يزيد بن الوليد بن عبد امللك ؛ لقب الناق�ص لأنه نق�ص النا�ص من عطائهم. فوات الوفيات 333/4. 
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َخْم�سا �ُسُهوراً  الأَْمـــِر  يف  َفــَداَم  ــا)23-  ــس ــ� ْم ــرَّ ــوه ال ــنُ ــمَّ ــسَ ــ� ـــــَوى َف َحـــتَّـــى ثَ

ــا ــم ــي ــَراِه اإِبْ اأََخــــــاُه  ُمـــوا  َفـــَقـــدَّ ـــمـــا)23-  ـــي َذِم ذا  بـَــــْعـــــَد  ـــــوُه  ـــــُع وَخـــــَل

َمــْرَوانـَـا بـَـْعــِدِه  ِمــْن  َوا�ْستَْخَلُفوا  ـــا)1))23-  ـــَوان ـــْي ِك َعــــدا  اإِْن  ـــا  َم َطـــالـــٍع  يف 

ـــِر ـــالأَْم ب لَـــُه  ــُس  ــا� ــنَّ ال ــَع  ــاي ــبَ َف ـــِر239-  ـــْم َج بــــِه يف  الــــَقــــوُم  ـــَي  ـــِل ـــ�ـــسَ َف

اإِبْـــَراِهـــْيـــَمـــا ــــــاَم  الإَِم ـــَل  ـــتَ َوَق ــا0)2-  ــم ــْي ــِظ ــــــُه ع ــــــرَتََم َوَكـــــــــاَن َمـــــا اْج

بِه ــاٍق  �ــسَ على  احَلـــرُب  ــِت  ــاَم وَق ـــِه1)2-  ـــب ـــْح نَ ـــــــــْنَ  وِح ــــِه  ــــاِم ــــم ِح اإىل 

َده ــوِّ املـُـ�ــسَ ــَع  َم ــاِلــٌح  �ــسَ ــاَر  �ــسَ اإْذ  ـــَده2)2-  ـــنَّ َج ـــٍد  ـــْن ـــُج ِب ــــاَن  ــــسَ ــــَرا� ُخ اإىل 

ــاِم ــَم احِل اإىل  َمـــــْرَواُن  ــْيــَق  َفــ�ــسِ ـــاِم3)2-  ـــارِم احُلـــ�ـــسَ ـــسَّ ـــ� ـــــوَق ال َق َط ـــــوِّ ط

ــه ــيَّ َم
اأُ ــْن  ِم ــــالُك  الأَْم ــر�ــَس  ــَق وانْ ــسِ َحــيَّــه))2-  ــ� ــْف ــرصى ُكــــلِّ نَ ــ� ــــــْوُت ق َ وامل

الدولة العبا�سية

الَعبَّا�ِس بـَـنـُـو  ْمــــِر  الأَ يف  ــاَر  َفــ�ــسَ ــا�ــِس))2-  ـــْن ِب ــْن يف ُحــْكــِمــهــْم ِم ــُك ــْم يَ ــَل َف

ــاُح ــَف الــ�ــسَّ ـــُم  ـــُه ـــالِك اأَْم ُل  اأَوَّ ـــالُح)2)))2-  ـــسَّ ـــ� ـــُه الــــَعــــْدُل وال ـــْن ُخـــــِ�َ ِم

ــِل ــْت ــَق ال ـــْرَ  ـــِث َك َكــــاَن  ـُه  لَــِكــنَـّ ـــِل))2-  ـــَذْح ِب ــاً  ــب ــال ــسٍ ط ــ� ــْم ــسَ � ـــِد  ـــْب َع يف 

ــــالَُّل اخَل ــة  ــَم ــَل ــسَ � ـــــو  اأَبُ ــــا  َدَع َجــــاُل)3)))2-  ــــُه الــــرِّ ـــه َفــــانْــــَقــــاَدْت لَ ـــي اإِل

َدْعــَوتــِه ُمــْظــِهــِري  ـــسَ  � َراأْ ــَكــاَن  َف َدْولَـــِتـــِه9)2-  يِف  الـــَقـــْدَح  ـــُه  ِمـــْن ـــاَف  ـــَخ َف

َعِلي اآل  اإِىَل  َمــاَل  ــْد  َق َكــاَن  اإْذ  يـَـِلــي0)2-  ْن  اأَ ــْم  ــُه ــْن ِم َراَم  ـــْن  َم ــايــعــاً  ُمــ�ــسَ

الَغبَ�ْس ُجْنَح  ــاَرَرُه  �ــسَ َمْن  َفَد�سَّ  ــهــ�ــْس)))1)2-  ــلِّ نَ ْذلَــــــَق َكــالــ�ــسِّ ــٍر اأَ ــَم ــسْ ــاأَ� ِب

اُج َ الـــ�ـــرصِّ ــٍم  ــِل ــ�ــسْ ُم ــــو  اأَبُ َكــــاَن  ــــاُج)))2)2-  ــــَج َع ــــُه  لَ ـــــٍر  جَمْ ــَكــٍر  َعــ�ــسْ يف 

)1) مروان بن حممد: اآخر خلفاء بني اأمية، امللقب »احلمار« لثباته يف احلرب. فوات الوفيات 127/4.

العبا�صي  التاريخ  يف  انظر  136هـ).   -132( عامي  بني  حكم  علي  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  العبا�ص  اأبو  هو  ال�صــفاح:   (2(

والأندل�صي: 41. 

)3) اأحد دعاة اخلالفة العبا�صية، ولقب بوزير اآل حممد، قتله ال�صفاح مليله اإىل العلويني. يف التاريخ العبا�صي: 43. 

: احليَُّة التي ل تنفع منها الُرْقية.  لُّ نان: َحدُّ طرفه، وال�صِّ ة ال�صيء. وَذْلُق ال�صِّ َلُق: ِحدَّ )4) الذَّ

)5) ع�صكر جمر: يقال للجي�ص العظيم: جمر؛ لثقله و�صخمه. واأبو م�صلم اخلر�صاين اأعظم قّواد اجلي�ص العبا�صي ونازعته نف�صه 

اخلالفة، فقتله اأبو جعفر املن�صور. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 48. 
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ــاِت ايَ ــرَّ وال الثِّيَاَب  دوا  ــوَّ �ــسَ ــْد  َق ــــاَراِت3)2-  ــــثَّ ـــــــــاَرِة ال ـــوَن ِمـــــْن اإثَ ـــُغ ـــْب يَ

ــا ــانَ ُخــَرا�ــسَ ِبـــالِد  يف  ـــوَن  ـــْدُع يَ ــــا))2-  ــــْروانَ َم ل  ـــاُح  ـــفَّ ـــسَّ ـــ� ال ـــِة  ـــاع ـــَط ِب

ــِر بـُـو�ــسِ يف  ـــــْرَوان  َم ــوا  ــُل ــتَ ــَق َف ـــِديـــِر)1)))2-  ـــاُح لـــلـــَق ـــفَّ ـــَجـــَد الـــ�ـــسَّ َفـــ�ـــسَ

ُقِطْع ـــْرواَن  َ مل ــاً  ــس َراأْ� َراأَى  ا  لـمَّ ـــْع))2-  َقــــْد ُو�ـــسِ يـَـــَديــــِه  بــــَن  ـــٍق  ـــبَ َط يف 

ــَمــه ــْي َنِ َذا  ــُل  ــبَ ــْق يَ ل  ـــــاَن  َوَك ـــه))2-  ـــَم ـــْي ِم ـــذَّ ـــِم ال ـــيَ ــــاً لـــلـــ�ـــسِّ ــــب ــــاِن جُمَ

اأَنَــــاِة وَذا  ِعــْلــٍم  َذا  ـــــاَن  َوَك ـــــَداة))2-  ـــــُه ُمـــــْقـــــتَـــــِديـــــاً ِبـــــــاآلـَــــــِه ال

جــَدُث  ٍ َقــ�ــرصْ بَــْعــَد  ـــَواُه  َح حتَّى  ــُث9)2-  ــبَ ــْل ــه يَ ــي ِ ف ـــرصْ ـــ� ــى احَل ــتَّ ـــاَر ح ـــسَ و�

ــوِر املـَـْنــ�ــسُ اإىل  ـــــُر  ْم الأَ  َ ــرِّ ــ�ــسُ َف ـــــوِر)2)0)2-  ـــــالأُُم ــْدِبـــَر ل ــــاأَْحــــَكــــَم الـــتَـّ َف

ـــْزِم وَح ــٍة  ــيـَـا�ــسَ �ــسِ ذا  ـــاَن  َك اإِْذ  ــــــِوَي الـــَعـــْزِم1)2-  اأِي َق ــــــــرَّ َد ال ـــدَّ ـــسَ ـــ� ُم

ِب َويَـــــْ�ِ ـــٍة  ـــكَّ ِبَ ـــَخـــَرَجـــْت  َف ـــــِب)3)2)2-  ـــــاِل َط ــــــــي  اأَِب اآل  ــــُة  ــــبَ ــــاِل َط

ــاِج ــيَ ــِت اْه اإىل  احَلــــْرُب  َفــاآلــِت  اِج3)2-  َ ـــــ�ـــــرصِّ ـــٍم ال ـــِل ـــسْ ـــ� ـــــــي ُم ــــــَع اأَب َم

وُر املَْن�سُ اْغتَالَُه  حتَّى  َفاْحتَاَل  َّـــــا اأَتَــــــــــاُه الـــــَقـــــَدُر املَـــــْقـــــُدوُر))2-  مل

َجْعَفر ـــي  لأِب ــــُر  الأَْم َفــَخــُلــ�ــَس  ر))2-  ــــَكــــدُّ ـــــا تَ ـــــــْرِ َم ــــــْن َغ ــــاأً ِم ــــهــــنّ ُم

ــه َمــكَّ َطـــِريـــِق  يف   ِ ــــويفِّ تُ ــى  ــتَّ َح ــــُه ُمــْلــَكــه))2-  ــــــــــاُم َعــــْن ِت الأَيَّ ـــــــــزَّ َوبَ

املـَــْهـــِديُّ ابــنُــُه  الأَْمـــــَر  ــــوِلَ  َف  -2(((((
يُّ الــ�ــرصَّ ا  �سَ الرِّ احُل�ْسنَى  َرِة  ال�سِّ ذو 

الَعتَاِهيَه اأبـــي  مَمـْــــُدوُح  ـــَو  وُه ـــه))2-  ـــيَ ـــاِف وَق ـــَدٍة  ـــي ـــ�ـــسِ َق ــــا  َم ــــــْرِ  َغ يف 

ــه ــِت ــوب ــبُ َمْ ِبــُعــْتــبَــٍة  ــاً  ــب ــبِّ ــسَ ــ� ُم ــِتــه9)2-  ِقــ�ــسَّ ـــــُر  ِذْك ـــاريـــِخ  الـــتَّ ـــِب  ـــتُ ُك يف 

ــا َفــ�ــسَ ــٌر  ــْع ــسِ � ــٍة  ــيّ ــَل ُع لبـْــنـَــِتـــِه  ـــا0)2-  ـــسَ َطـــــلٍّ وَر� ــــاأِْن  ــــسَ � ـــٌة يف  ـــسَّ ـــ� وِق

ــه ــاِدَق نَ ــزَّ ال َعلى  يَ�ْستَدُّ  ـــاَن  وَك ــه1)2-  ــَق ــاِل ــي ِبـــــَذاَك َخ ـــال يُــْر�ــسِ ــــْن َغ وَم

طا ُمْق�سِ اإَماماً  الَعْدِل  يف  كاَن  اإْذ  ـــُه َفــاْعــتــِبــَطــا2)2-  ـــنُ ـــْي ـــــــــاُه َح ـــى اأَتَ حـــتَّ

)1) بو�صري: من اأعمال ال�صعيد يف م�رض. 

)2) اأبو جعفر املن�صور: ثاين اخللفاء العبا�صيني، حكم بني عامي )136- 158هـ) انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 46.

)3)  ال�صطر خمتل الوزن.

)4) هو حممد املهدي: خلف بني عامي )158- 169هـ). انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي 67.
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ــِدِه ــْع بَ ــن  ِم ــُه  ــنُ ابْ ــادي  ــَه ال فـــوِلَ  ــــِدِه)1)3)2-  وَقــــ�ــــسْ ـــِه  ت ـــْرَ ـــسِ � يف  ـــاَر  فـــ�ـــسَ

ـاَمــُه اأَيَـّ َذَهــبَــْت  اأَن  اإىل  َعـــْدًل  ـــُه))2-  ـــاُم ــــِه ِحـــَم ــــوِل ــــاأُْم ـــــْن َم فــــَعــــاَق َع

تَاليَا ــيــُد  �ــسِ الــرَّ َهـــاروُن  اَر  ف�سَ ـــا)2)))2-  ـــيَ ـــاً َوال ـــام ـــادي اإَم ـــَه ــِك ال ــِل ــَم ــل ل

َكْعبَُه واأَْعـــَلـــى  ــَك  ــْل ُ امل ــيَّــَد  َفــ�ــسَ ــُه))2-  ــبَ ــْع ــسَ � َذلَّ  واأَ ــــاً  ــــْزم وَع َحــــْزمــــاً 

ــــادا الأَجْمَ الــَ�َاِمــَك  ــوَزَر  ــتَ ــسْ وا� وَزادا)3)))2-  ِبــِهــْم  ـــــُر  الأَْم ــَق  ــتَــو�ــسَ فــا�ــسْ

الأَيَّــــاِم َحــــاِدُث  َدَهــاُهــْم  َحــتــىَّ  اِم))2-  َ ـــــرصِ ـــــ� ـــسٍ َفـــــــاإىل انْ ـــ� ـــْي وُكـــــــلُّ َع

ْم فاْخرُتِ �ِسيَد  الرَّ احلــْنُ  َدَهــى  ثـُـمَّ  ـــْد ُحــتــْم9)2-  ــاِد َق ــبَ ــِع ــٌم يف ال ــْت واملـَــــوُت َح

ــــــُن الأَِم ــــُد  ــــمَّ ُمَ َوِل  ثـُــــمَّ  ــــُن)))0)2-  ــــنِّ ــــتِّ ال بــــِه  َحـــــلَّ  َطــــاِلــــٍع  يف 

باللَّْهِو ــتَــِغــاًل  ُمــ�ــسْ ــــَزْل  يَ ــْم  ــَل ف ـــــــــِو1)2-  وَزْه ـــــٍة  ـــــهـــــَل وَم ٍة  ـــــــــرَّ غ يف 

احَل�َسُن ــَس  ــَوا� نُ اأَبُـــو  ــُدُه  يُــْنــ�ــسِ ــُن2)2-  ـَمــجُّ ــــاأْنُــــُه الــتَـّ َّــــــْن �ــــسَ وَكـــــــاَن مِم

والِغْلَماِن اخَلــْمــِر  يف  ــاَرُه  ــَع ــسْ اأَ� ـــــُن َهــــان3)2-  ـــِذي َمــــا َقــــالَــــُه ابْ ـــتَ ـــْح ـــيَ َف

ــوِن ــاأُْم َ ــامل ِب ــُف  ــْت احَل ــــاُه  اأَتَ َحــتــىَّ  ــــوِن))2-  َــــنُ امل يَـــــِد  يف  َرْهــــنــــاً  ـــاَر  ـــسَ ـــ� ف

َفــاْغــتـَـالـَـُه ــٌر  ــاِه َط َعــَلــْيــِه  ــى  ــَح اأَنْ ــِه اأََزالـَــــــــُه)))))2-  ــاِن ــَط ــْل ــسُ ـــــْن � ـــاًل َوَع ـــْت َق

ــَداِد ــْغ بَ يف  احُلــــُروُب  َوَداَرِت  ـــاِد))2-  ـــ�ـــسَ ـــَف ال اإىل  ــــــا  ــــــُرَه اأَْم َواآَل 

اهلِل ــَد  ــْب َع املَـــاأُْمـــوُن  ــا  ــاَءَه ــَج َف َداِه)))))2-  اأَْمــــــٍر  ُكــــلُّ  ــا  ــَه ــْن َع ــــَزاَح  ــــانْ َف

الَعُرو�ِس ِزيْنَِة  يف  اْغتََدْت  َحتىَّ  ــُحــو�ــِس))2-  ــنُّ ـــُب ال ـــْوَك ــا َك ــَه ــْن وَغـــــاَب َع

)1) هو مو�صى الهادي: خلف �صنة واحدة. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 75.

العبا�صي  التاريخ  يف  انظر  193هـ).   -170( عامي  بني  حكمه  وامتّد  الهادي،  اأخيــه  بعــد  الر�صــيد  هــارون  ويل   (2(

والأندل�صي: 80. 

العبا�صي  التاريخ  يف  انظر  مّدة.  بعد  نكبها  اأن  اإىل  الر�صيد،  زمن  الدولة  اأدارت  عريقــة،  فــار�صية  اأ�صــرة  الربامكــة:   (3(

والأندل�صي: 81. 

)4) هو حممد الأمني: حكم بني عامي )1933- 198هـ). انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 94، وما بعد.

العبا�صي  التاريخ  يف  انظر  وقتلته.  اجلنود  فلحقته  النهر،  حافة  اإىل  ف�صــبح  الأمــني،  زورق  قلــب  طــاهراً  اإن  قيــل   (5(

والأندل�صي: 99. 

)6) هو عبد اهلل املاأمون: َخَلف بني عامي )198- 218هـ). انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 101، وما بعدها.
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َف�َسلَُّموا لَــُه  الــنَّــا�ــُس  ــَع  ــايَ بَ اإْذ  ــُم9)2-  ــِل ــْظ ْهــــُر وَكــــــاَد يُ َق الــــدَّ َ ـــــــــرصْ َواأَ�

ـــوُن ـــاأُْم َ امل ــْرَِتــِه  �ــسِ يِف  ــــاَن  وَك ــــــُن290-  ــــــْدًل ِر�ـــســـًى لـَــــُه تُـــَقـــًى َوِديْ َع

والـــَكـــاَلِم ــِم  ــْل ــِع ــال ِب  ٍ بَــ�ــرصَ َذا  ــــاِم291-  ــــَظ ــــنِّ ـــْ�ِ وال هــــاً ِبــــالــــنَـّ ُمــــَفــــوَّ

ــْم ــثَ اأَْك ـــُن  ابْ ـــِه  ـــاِم اأَيَّ يف  وَكــــاَن  ــْم292-  ــِه ُــْف ـــوَذِعـــّي امل ــى الـــلَّ ــيَ ــْح ــِه يَ ــْي ــا�ــسِ َق

ُم�ْستَْطَرُف ــُه  ــَع َم َحــدِيْــٌث  لـَــُه  ُُّف293-  ــــ�ــــرصَ تَ ـــــُه  لَ ــــٍه  ــــْق ِف َذا  ــــــــاَن  َوَك

ــِدي َــْه امل ـــُن  اإبْ اإِبـْــَراِهـــْيـــُم  ـــاَر  وثَ ــْعــِد)29-  ـــــْر �ــسَ ــــُع َغ ــــاِل ــــطَّ ـــِه َوال ـــْي ـــَل َع

الـــَقـــَدُر اأَراَد  ــا  ــمَّ َع َفـــَعـــاَقـــُه  ــــِذُر)29-  ــــتَ ــــْع ــــِزمــــاً يَ ــــَه ــــْن ــــــاَءُه ُم ــــــَج َف

�َسْهِل ــَل  َنْ احَل�َسَن  ــوَزَر  ــتَ ــسْ َوا� ــِل)29-  ــكــْه ال ـــنَّ  �ـــسِ ـــُن  احَلـــ�ـــسَ ـــَز  ـــاَه نَ اإِْذ 

ــِتــْه ــنَ ابْ ـــوَراَن  ـــبُ ِب لَـــُه  ــراً  ــاِه ــ�ــسَ ُم ـــاً ِمـــــْن َجــــاِهــــِه َوُحـــْرَمـــِتـــْه)29-  ـــّوه ـــنَ ُم

احَل�َسنا يَْنتَحيِه  ــا  ــمَّ َع ــدَّ  َفــ�ــسَ ـــا)29-  ــــْد َدنَ ــــاٍع َق ــــَدَف ـــاٍم ِب ـــَم ـــُك ِح ـــسْ َو�

احَل�َسِن بـَـْعــَد  ــوُن  ــاأُْم َ امل بََح  َفاأَ�سْ ــــــَزِن299-  ـــــــْوَب احَل ـــ�ـــسُ ثَ ـــِب ـــْل اأً يَ ُمـــــــــرزَّ

ــَقــاُه �ــسَ ـــْد  َق كــــاََن  اإِْذ  ـــاً  ـــَوّري ُم ـــاُه300-  ـــاً َحـــ�ـــسَ ـــع ـــاِط ـــاً َوِحـــــيـّــــاً َق ـــّم �ـــسُ

ا �سَ األرِّ ُمو�َسى  ــوَن  ــاأُْم َ امل ــَع  ــايَ وبَ ــى)1)301-  ــ�ــسَ َق َمـــا  ــى  ــسَ ُــو� مِل اهللُ  ــى  َقــ�ــسَ ـــمَّ  ثُ

ــيــِد �ــسِ الــرَّ ـــَع  َم ــا  �ــسَ ــرِّ ال َفـــُدِفـــَن  ــِد302-  ــْي ــِه ــى ِمــــْن َفــتًــى �ــسَ ُطـــوبَـــى مِلُــو�ــسَ

ــاِدِه ــَه ِج يف  املـَــاأُْمـــوُن  ثَـــَوى  ثُــمَّ  َزاِدِه303-  ـــــْن  ِم ـــــُه  َم ـــــدَّ َق ـــــا  ِبَ ــــاً  ــــن َرْه

ــِم املـُـْعــتـَـ�ــسِ اإىل  املُــْلــُك   َ ــرِّ و�ــسُ ـــِم)2))30-  ـــا يَـــْظـــِل َّ َة مل ـــْرَ ـــسِّ ـــ� ـــَن ال َفـــاأََحـــ�ـــسَ

وِريَْه الَعمُّ ُم  املُْعتَ�سِ َفا�ْستَْفتََح  ــْه)30-  ــي ــِن ــْي ــِط ــْن ــَط ــ�ــسْ ُق َغــــــْزَو  اأََراَد  ــــمَّ  ثُ

ــُج ــْزِع ُم ْمــــٌر  اأَ َذاَك  َعــْن  ــُه  ــاَق ــَع َف ــــْخــــُرُج)3))30-  ـــٍر َقـــــاَم َعـــَلـــْيـــِه يَ ـــاِئ ــــْن ثَ ِم

ُكــْفــِرِه ــْن  ِم بَــَدا  ــْنَ  ــ�ــسِ اَلْف َواأنَّ  ـــْدِرِه)30-  ـــسَ � يِف  ــــُه  ــــنَّ اأََج ــــْد  َق َكـــــاَن  ـــا  َم

)1) اأعطاه املاأمون ولية العهد يف حركة غريبة، انظر التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 103، لتف�صري اأ�صباب ذلك.

)2) هو اأبو اإ�صحاق حممد املعت�صم باهلل: خلف بني عامي )218- 227هـ). انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 116.

)3) تاآمر العبا�ص ابن اأخي املعت�صم مع القائد عجيف بن عنب�صة؛ لالنقالب على اخلليفة املن�صغل بغزواته، فعاد اإىل بغداد 

وقتلهما. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 119. 
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ــا ــنَ ــْي الأَْفــ�ــسِ ــُم  املـُـْعــتَــ�ــسِ َوَقـــتَـــَل  ــا)1))30-  ــنَ ي ــدِّ ال ــُد  ــْي ــِك يَ ــي  ــْغ ــبَ ــال ِب َكــــاَن  اإِْذ 

بََغى اأَْن  َّـــا  مَل ــاِر  ــنَّ ــال ِب ـــُه  ـــَرَق اأَْح ـــْن َطــَغــى309-  ـــَذا يَـــْجـــِزي الإِلـَـــــُه َم ـــَك َوَه

ْم املُْعتَ�سِ ـــاَم  الإَِم بَْعُد  ــى  َدَه ــمَّ  ثُ ــْم310-  ــُقــ�ــسِ ــــْنٌ َف ـــَة َح ـــَل ـــــَو َعــَلــى َدْج َوْه

ـــْه ـــاَم ـــالإَِم ِب الـــَواِثـــُق  َفــبُــويَــَع  ــْه)2)311-  ــاَم ــَق ــِت ــسْ ا� َوَذا  ــــْدٍل  َع َذا  َوَكــــاَن 

لــلــنَّــَظــْر ـــاً  ـــبّ ُمِ َكـــــاَن  ـــــــُه  َواإِنَّ ـــِق اأََمــــــْر312-  ـــْل ـــاخَل ـــوِل ِب ـــَق ـــال ـــُه ِب ـــنَّ ـــِك لَ

نَــَزل َحـــْنٌ  ـــَق  ـــَواِث ال َعـــَدا  ـــمَّ  ثُ ل313-  ــــوِّ ـــــْد ُخ ـــُه َوَمــــــا َق ـــَك ـــْل ـــزَّ ُم ـــت ـــابْ َف

ــِل ــَوكِّ ــتَّ ال ِلَـــْعـــَفـــِر  ــوا  ــُع ــايَ ــبَ َف ــِل)3))31-  ــ�ــسُّ ــَف ــتَّ ــِل َوال ـــْنَ الــَفــ�ــسْ ــــاَن َع َوَك

ــْرُ ــِب َك ـــــاِدٌث  َح ـــــاُه  َدَه ــىَّ  ــت َح ـــْرُ)31-  ـــِغ ـــسَّ ـــ� ـــــاٌء ال ـــــَغ ــــُه بُ ــــالَ ــــتَ ــــاْغ َف

ُ ــ�ــرصِ ــتَ ُــْن امل ـــُه  ـــنُ اإبْ ــِه  ــْي ــَل َع ــــاَل  َم ــِجــُر)31-  يُــ�ــسْ َوَمــْقــتــاً  َهـــونـــاً  ــُه  ــاَم ــسَ � اإِْذ 

ا ــرصِ ــ� ــتَ ــْن ُ امل ـــَد  ـــمَّ ُمَ َفــبَــايَــُعــوا  ــُهــَرا))))31-  اأَ�ــسْ اإلَّ  ــِك  ــْل ُ امل يف  يَــــُدْم  ــْم  ــَل َف

احَلْتِف َكــاأْ�ــَس  ْهــُر  الــدَّ �َسَقاُه  ثُــمَّ  ــِف)31-  َخــ�ــسَ ــــْن  ِم ــــــــُه  اأََذاَق الـّــــذي  َذاَق 

ــِد ــَم ْح اأَ للُم�ْستَِعِن  ــوا  ــُع ــايَ ــبَ َف ـــُعـــِد319-  ــسِ ِلـــَغـــْرِ اأَ�ـــسْ ــ� ــْح ــنَّ ـــِع ال ـــاِل ـــَط ِب

ِك ْ ــرتُّ ــال ِب ـــُه  ـــَوالُ اأَْح ــَطــَربـَـْت  فــا�ــسْ ـــِك320-  ـــْن َو�ـــسَ ــــَكــــٍد  نَ يف  ـــــــَزْل  يَ َومَلْ 

ــَرْع ُج بَــْغــٍي  ــْن  ِم املـُـْعــتَــزُّ  ــُه  َع ــرَّ َج ـــْع)))321-  ـــَل ـــَخ ــَم الأَْمــــــَر اإِلَـــْيـــِه َوانْ ــلَّ ــ�ــسَ َف

ـــه ـــَل مَّ اأَ َمـــا  ــزِّ  ــتَ ــْع ــُم ــل ِل ـــمَّ  ـــتَ َف ـــْه322-  ـــَل َج اأَ َدَرى  ـــو  لَ ـــِري  ـــْف يَ ْهــــُر  والــــدَّ

ـــَراِك الأَتْ يِف  ُن  يُْح�سِ يَُكْن  َفَلْم  َاِك323-  ــــــــــرصْ اأَ� يف  ــــلَّ  ــــَح َف ــــْرَتَــــُه  �ــــسِ

ِللُمْهتَِدي َفبَايُعوا  ْغِطِهْم  �سَ ِمْن  ــى ِبـــالـــيـَــِد))))32-  ــَق ــْل َفــانْــَخــَلــَع املـُــْعـــتـَــزُّ يُ

َخْلِعِه بَْعَد  املَْجِل�ِس  يف  ــاَت  وَم ــــِعــــِه)32-  ــــاُة َربْ ــــَع ــــَن نُ ــــِدبْ ــــْن ـــَن يَ ـــْم ـــُق َف

)1) يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي : 118.

)2) َحكم الواثق خم�ص �صنوات، م�صلوب ال�صلطان، مكتوف الأيدي واأمره لالأتراك.

)3) ويل بعد اأخيه مّدة �صبعة ع�رض عامًا، وقتله الأتراك ملا اأراد التخل�ص منهم. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 124.

)4) قتله الأتراك بعد �صّتة اأ�صهر من حكمه. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 124.

)5) الذي خلع املعتز هو امل�صتعني ولي�ص املنت�رض، ولعّل اأبا طالب خلط بينهما. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 124.

)6) هو املهتدي بن الواثق، ومل يتمَّ عامًا من خالفته. انظر يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي: 125.
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ــَرا�ــسُ اأَْع للُمْهتَِدي  ْت  َفَعَر�سَ انْــِتــَفــا�ــسُ)32-  ـــِه  ـــِك ـــْل ُم ـــا يف  ـــَه ِب ـــــاَن  َك

ُجــْنــَدُه ــْق  ــَواِف يُ مَلْ  ـــداً  ُزْه ــَر  ــَه اأَْظ ــْيــبَــُه َوِرْفـــــــَدُه)32-  ـــْم �ــسَ ـــُه ـــْن ــــــفَّ َع َوَك

ــِر ــاِج ــنَ اخَل ــا  ــبَ ِبــ�ــسَ ــــوؤُوُه  ــــَوَج َف  -32(ِ ــرصِ ــا� ــِدي ِمـــْن نَ ــتَ ــْه ــُم ــل َفـــَلـــْم يـَــُكـــْن ل

ـــْه ـــالَف اخِل ـــِمـــُد  املـُــْعـــتَ َفــــــَوِلَ  ـــه329-  ـــالَف ـــسُّ ـــ� اِت َوال ــــــذَّ ـــــَر الــــــلَّ ـــــاآثَ َف

اِر فَّ ال�سَّ ــَع  َم َحـــْرٍب  يِف  ـــاَن  َوَك اِر)1)330-  ـــــوَّ ـــــثُّ ـــِر ال ـــاِئ ِه ِمــــْن �ـــسَ َوَغــــــــْرِ

ــه ــَ�يَّ ال َدَهـــى  َمــا  ــــاُه  َدَه ــىَّ  ــت َح ــه331-  ــــُه املَـــِنـــيَـّ ــــَك ــــْل ـــَلـــبَـــْتـــُه ُم َفـــ�ـــسَ

ــُد ــ�ــسِ ــتَ ــْع ُ امل اخِلــــالَفــــَة  ــــــَوِلَ  َف ــــُد)2)332-  يُـــــوؤَيَـّ ـــــِه  ـــــُروِب ُح يِف  َوَكــــــــاَن 

الَقَراِمَطْه ُمْلِكِه  يف  َفــَخــَرَجــْت  ــاخــَطــْه)3)333-  ــُم مــ�ــسَ ــِه ــْي ــاً َفـــاأَبْـــَدى ِف ــي ــْغ بَ

َكــِلــْف ُغـــالِمـــِه  ـــْدٍر  ـــبَ ِب َوَكـــــاَن  َغـــْرِ كِلْف)33-  ـــْن  ِم الـــبَـــْدِر  ــــْدُر  بَ ــــاَن  َوَك

اإلــْيــِه ــَدى  ــنَّ ال ــُر  ــْط َق ــْت  ــَل ــسَ َوَو� ـــِه))))33-  ـــاَرويْ ـــَم ـــوَن َخ ـــولُ ــــِن ُط ِبـــْنـــُت ابْ

َوَطــَرْب وٍر  ُ �ـــرصُ يف  ِمْنَها  َفــَكــاَن  ـــْب)33-  ـــَذَه ـــُه َف ـــْن ــىَّ َدنـــــاَ احِلــــَمــــاُم ِم ــت ح

املُْكتَِفي َعِليُّ  ـــِر  الأَْم يف  اَر  َف�سَ ــِف))))33-  ـــْنَ املـُـْنــ�ــسِ َع ــْرَِة  ــسِّ ــ� ــاَن يِف ال ــَك َف

ــُه ــَف َحــْت ـــــْدراً  بَ اأََذاَق  ــُه  ــنَّ ــِك لَ َخــاَفــُه)33-  َقــــْد  ُمــْلــِكــِه  َعــَلــى  َكــــاَن  اإْذ 

احِلـــَمـــاُم ــي  ــِف ــتَ ــْك ُ امل تـَــــى  اأَ ثُـــمَّ  ــَقــاُم339-  ـــــاَوَرُه الــ�ــسَّ ـــــسَ ـــــْد � ـــــــاَن َق َوَك

ــِدِر ــتَ ــْق ُ امل اإىِل  ـــــُر  ْم الأَ  َ ــرِّ ــسُ ــ� َف َجــــْعــــَفــــِر)))0)3-  ـــِد  ـــ�ـــسِ ـــتَ ـُــْع امل ــــــِل  َنْ هلِل 

)1) ابن ال�صّفار: يعقـوب بن الليث؛ اأحد الثوار على اخلليفة املعتمد على اهلل، وهو اأحمد بن جعفر بن املتوكل. وفيات 

الأعيان 402/6. 

)2) هو اأحمد بن املوفق باهلل بن املتوكل. تويف �صنة 289هـ. الوايف بالوفيات 428/6.

)3) القرامطة: قوم ظهروا ب�صواد الكوفة والبحرين، عاثوا يف الأر�ص ف�صاداً، وو�صل بهم الأمر اإىل انتزاع احلجر الأ�صود، 

بالوفيات  الوايف  القرمطي.  بهرام  بن  بن احل�صن  �صليمان  انظر خربهم يف ترجمة  امل�صجد احلرام.  وقتل احلجيج يف 

.363/15

)4) قطر الندى بنت خمارويه، زوجة املعت�صد باهلل: كانت بديعة اجلمال اأديبة عاقلة. توفيت 290هـ. 

)5) املكتفي باهلل: علي بن اأحمد بن طلحة بن جعفر، تويف �صنة 295هـ. فوات الوفيات 5/3.

)6) املقتدر باهلل: جعفر بن اأحمد املعت�صد، بويع بعد اأخيه املكتفي باهلل.
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ــاً ــام اإَِم ـــَدا  َغ َقـــْد  ــزِّ  ــتَ ُــْع امل وابْـــُن  ــــِدُر احِلــــَمــــاَمــــا)1)1)3-  ــــتَ ـُـــْق ـــُه امل ـــاَم ـــ�ـــسَ َف

اهلِل َعـــْبـــِد  ـــــَراُد  ُم ــْع  ــسَ ــ� يَ َومَلْ  َداِه2)3-  ـــــوِن  ـــــنُ َ ـــــامل ِب ـــــــــــاُه  َدَه ـــــــا  َّ مَل

الآَداِب ـــُة  ِحـــْرَف َواأَْدَرَكـــــْتـــــُه  الـــِكـــتَـــاِب3)3-  يف  ـــاِبـــِق  الـــ�ـــسَّ ِبـــالـــَقـــَدِر 

َجْعَفُر �ِسِنَن  ــــِر  الأَْم يف  َفـــَداَم  ُر))3-  ـــــَدُر املـُــــَقـــــدَّ ـــــَق َحــــتــــىَّ اأَتـَـــــــــاُه ال

اأَيَّـــاِمـــِه يف  احُلـــــُروُب  ــبَّــِت  َفــ�ــسَ ـــِه))3-  ـــاِم ـــَم ـــــْن ِح ــــــرَّ ِم ُ َعــــْتــــُه امل َفــــَجــــرَّ

ْد املُْعتَ�سِ ـــُل  َنْ ــُر  ــاِه ــَق ال ــــَوِلَ  َف ــْد)2)))3-  ــِك نَ ــٍق  ُخــُل َذا  النَّْف�ِس  ــظَّ  َف َوَكـــاَن 

َعــْيــنَــاُه ــِمــَلــْت  �ــسُ َحــتَّــى  ــْيــُث  ــِع يَ ــاُه))3-  ــبَ ــسَ � يـُــتَّـــَقـــى  ــاً  ــم ــْه ــسَ � ـــــاَن  َك اإِْذ 

الَعبَّا�ِس اأَبُو  ي  ا�سِ الرَّ َفا�ْستُْخِلَف  ــا�ــِس)3)))3-  ــَك ِْب ال ــُغــوفــاً ِبــ�ــرصُ ــاَن َمــ�ــسْ ــَك َف

َح�َسِن ــ�ــسٍ  َقــِريْ وَذا  اأََدٍب  َذا   -3(9ِ ُِّ ـــ ـــَف تَ َذا  ــــْوِم  ــــُل ــــُع ال يف  ــــــــاَن  َوَك

املـُـتَّــِقــي َذاَك  ــَد  ــْع بَ ــــَوىلَّ  تَ ـــمَّ  ثُ بـَــِقـــي)))0)3-  ـــِدِه ول  ـــْع بَ ِمـــْن  بـَــُقـــوا  ــا  ــَم َف

املُ�ْستَْكِفيَا ــِدِه  ــْع بَ ــْن  ِم َوبَــايَــُعــوا  ُم�ْستَْعِفيَا1)3-  ـــْم  ـــِرِه اأَْم َعـــْن  انْــــَزَوى  ثـُــمَّ 

للُمِطْيِع ــَة  ــاَع الــطَّ ــوا  َفــاأَْخــَلــ�ــسُ اَلـــِمـــْيـــِع)))2)3-  يِف  ــَرَة  الــ�ــسِّ ــَن  َفــاأَْحــ�ــسَ

ــِع ــاِل كــاخَل ــِه  ــْفــ�ــسِ ــنَ ِب َرَمــــى  ـــمَّ  ثُ ــِع3)3-  ــاِئ ــطَّ ال الــــَكــــِرمْيِ  ـــِد  ـــْب َع ـــِه  ـــِن ابْ اإِىل 

َعــَلــْيــِه ــــُدوا  َع ـــمَّ  ثُ ـــُه  لَ َطــاُعــوا  ـــِه))3-  ـــَريْ ـــُخ ـــْن ــــوا َحـــــاِجـــــَز ُم ــــُع ــــَط َوَق

ــاِغــرا �ــسَ َذاك  ــَد  ــْع بَ ــوُه  ــُع ــَل َوَخ ــــاِدرا)))))3-  ــــَق ــي األ ــِق ــتَّ ُ ــــَن امل ـــوا ابْ ـــُع ـــايَ َوبَ

�ِسِنْينَا لَــُه  ــُك  ــْل ُ امل َفا�ْستَْو�َسَق  َواأَْربـَـــِعــــْيــــنـَـــا))3-   - ــــالُــــوا  َق  - ثَــــالثَــــًة 

)1) خلع املقتدر يف اأوائل خالفته وبويع عبد اهلل بن املعتز، فلم يتم الأمر له، وقتل ابن املعتز واأعيد املقتدر اإىل اخلالفة. 

)2) بعد خلع املقتدر بايعوا اأخاه القاهر باهلل حممداً، ثم اإنه قتل بعد ثالثة اأيام. الوايف بالوفيات 34/2.

بالوفيات  الوايف  البيان.  ح�صن  �صاعراً،  اأديبًا  النف�ص،  وا�صع  �صمحًا  كان  اأحمد،  بن  جعفر  بن  حممد  باهلل:  الرا�صي   (3(

.297/2

)4) املتقي هلل: اإبراهيم بن جعفر املقتدر، ا�صتخلف بعد اأخيه الرا�صي ثم خلعوه و�صملوا عينيه. فوات الوفيات 17/1.

)5) املطيع هلل: الف�صل بن جعفر املقتدر، ويل بعد امل�صتكفي، وخلع نف�صه غري مكره، فنزل عن اخلالفة لولده اأبي بكر عبد 

الكرمي، ولقبه الطائع هلل. فوات الوفيات182/3. 

)6) القادر باهلل: اأحمد بن اإ�صحاق؛ بويع له باخلالفة عند القب�ص على الطائع، وبقي خليفة اإحدى واأربعني �صنة وثالثة اأ�صهر. 

فوات الوفيات 58/1. 
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ــاِم احِلــَم ـــوؤُ�ـــسُ  اأَْك �َسَقْتُه  َحــتــىَّ  اِم))3-  َ ـــــ�ـــــرصِ ــــٍك َفـــــــاإِىل انْ ــــْل َوُكـــــــلُّ ُم

ــا ــاَم َق ــُد  ــْع بَ ــُم  ــاِئ ــَق ال ابْـــنـُــُه  ـــمَّ  ثُ اأَْعـــــَواَمـــــا)1)))3-  ـــِه  ِت ـــْرَ ـــسِ � يف  ــــاَر  ــــسَ َو�

الَعبَّا�ِس بَِني  ُمــْلــُك  انْتََهى  ــمَّ  ثُ ــس9ِ)3-  ــا� ــنَّ ــــــــــَراُك اأَْمـــــــَر ال ــــــَر الأَتْ َوَدبَـّ

بَــْغــَداِن يف  َقـــاَم  ِحـــْنٍ  َوبَـــْعـــَد  ـــــالِن)2)0)3-  ـــــسَ ـــــاأَْر� ــــى ِب ــــْدَع ٌم يُ ُمـــــَقـــــدَّ

ـــوَرا ـــْذُك َ امل ــَة  ــَف ــْي ــِل اخَل  َ ـــرصَ ـــاأَ� َف ــوَرا1)3-  ــُه ــسْ ــ� ــى َم ــَق ــتُّ ــال َوَكــــــاَن َمــــــْرءاً ِب

َجــْهــِد ــلِّ  ــُك ِب ــِع  ــْل اخَل يف  َوَجــــدَّ  ــِدي2)3-  ــْي ــبَ ــُع ــل ْعـــــَوَة ل ََف الـــــدَّ َو�ــــــــرصَ

اَلــالِل ُذو  ــُن  ــَم ْح ــرَّ ال َك  ــرَّ ــَح َف ـــال3)3-  ـــَك ـــي ِه اأملَــــــِلــــــَك امل ِ ـــــرصْ ـــــ� ـــــنَ ِل

الأَْغــــــزاِز َمــِلــَك  الــتَّــْغــلــبــّكــي  ـــــــالأَْهـــــــَواِز)3)))3-  ِكـــــَي ِب ْ ـــَل الـــــرتُّ ـــتَ ـــَق َف

ِ ــ�ــرصْ نَ ــــْرَ  َخ الــَقــاِئــَم   َ ـــرصَ ـــ� َونَ ــــــِر))3-  ــْبــِط الأَْم ـــزُّ ِبــ�ــسَ ـــُغ ـــــَرَد ال ـــــَف وانْ

ه ُمـــدَّ ــَد  ــْع بَ ــُم  ــاِئ ــَق ال ثـَـــَوى  ـــمَّ  ثُ ــــَده)))))3-  ــــْع ـــم بَ ـــِه ـــِديْ ـــتَ ُـــْق وبَـــايَـــُعـــوا مِل

اهلِل ــَد  ــْب َع ـــَد  ـــَم اأَْح ابْـــِنـــِه  ــــَن  ابْ ــاِه))3-  ــس ــ� ــْن ــاِه ــسَ ـــاِدِل � ـــَع ـــل َوالأَْمــــــــــُر ل

ا ُقـــِ�َ اإِْذ  بَــْعــِدِه  ِمـــْن  ــوا  ــُع ــايَ وبَ ــَرا)))))3-  ــِه ــْظ ــتَ ــسْ ــ� ُ ــــداً امل ــــَم ــُه اأَْح ــَل ــْي ــِل ــسَ �

ــُد ــرَتْ�ــسِ املـُـ�ــسْ ابْــنُــُه  ـــــَولَُّه  تَ ـــمَّ  ثُ ـــِعـــُدوا)))9)3-  ـــِه و�ـــسَ ــوا ِب ــُل ــتَ ــاْع ــُل َف الــَفــ�ــسْ

ــْه ــالَف واخِل ــِك  ــْل ُ امل اأَْزَر  ــدَّ  ــسَ َو� ــــــُه0)3-  ُه َوَخــــــاَف ــــــــــــُدوُّ ـــــــُه َع ـــــــابَ َوَه

ــِق ــْل اخَل ـــــاُم  اإَِم الآن  اإِىل  ــَو  ــْه َف ــــــق1ِّ)3-  احَل ــــــــــــِه  الإِل هلِل  ـــــــُك  ـُــــــْل وامل

)1) القائم باأمر اهلل: عبد اهلل بن اأحمد القادر باهلل؛ وكانت دولته خم�صًا واأربعني �صنة، وبويع بعده املقتدي. وكان القائم 

كثري احللم واحلياء، ف�صيح الل�صان، اأديبًا خطيبًا، �صاعراً، تقلبت به الأحوال وراأى العجائب. الوايف بالوفيات 20/17. 

)2) هو اأر�صالن الب�صا�صريي: مقدم الأتراك ببغداد، الذي خرج على الإمام القائم، وخطب للم�صتن�رض العبيدي �صاحب 

م�رض. الوايف بالوفيات 340/8. 

)3) هو حممد بن ميكائيل املعروف بطغرلبك: اأول ملوك ال�صلجوقية، واأ�صلهم من بر �صنجار. 

)4) املقتدي باأمر اهلل: عبد اهلل بن حممد بن القائم باأمر اهلل؛ تويف �صنة 487هـ. فوات الوفيات 219/2.

)5) امل�صتظهـر باهلل: اأحمـد بن عبـد اهلل املقتـدي باأمـر اهلل؛ وكانـت وليته خم�صًا وع�رضين �صنة واأ�صهراً. الوايف بالوفيات 

 .115 :7

)6) امل�صرت�صد باهلل: الف�صل بن اأحمد بن عبد اهلل بن حممد ؛ مات �صنة 529هـ. فوات الوفيات3 /179.
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دولة بني اأمية بالأندل�س

َفْتُحَها ـــاَن  َك ــِد  ــْي ــَوِل ال ــــَن  َوَزَم ــا2)3-  ــَه ــرَصُْح ـــُل � ـــْب َم َق ـــــدِّ ـــا ُق ــِب َم ــسْ ــ� ــَح ِب

َهْوِل ِمْن  َوَكــْم  َحــْرٍب  َكْم  َوبَْعَد  ــِل3)3-  ــْي ــَم ــسُّ ــ� ـــِرّي َوال ـــْه ـــِف ــَف ال ِلــيُــو�ــسُ

النَّاِحيَْة ِبَهِذي  املُْلُك  ا�ْستَْو�َسَق  ـــْة))3-  ـــاِويَ ـــَع ـــِن بْــــِن ُم ـــَم ح ـــرَّ ـــِد ال ـــاِب ـــَع ِل

ــاُم ــسَ ــ� ِه ـــُه  ـــنُ ابْ ــــا  ــــَولََّه تَ ــــمَّ  ثُ ــــاُم))3-  ــــَم ـــــَدُه احِل ـــــْع ــــــــــاُه بَ َحــــتــــىَّ اأَتَ

احَلَكَما ى  املُ�َسمَّ ــُه  ــنَ ابْ َفبَايَُعوا  ــــُك لـَــــُه َواأُْحــــِكــــَمــــا))3-  َفـــــاأُبْـــــِرَم املـُـــْل

اْعرَتَ�س َمِن  لَُه  املُْلَك  َفاْعرَتَ�َس  بَ�ْس))3-  الرَّ ـــِل  اأَْه َعــَلــى  ْلَب  ال�سَّ َفـــاأَْوَقـــَع 

ــِن ــَم ْح ــرَّ ال ـــُد  ـــاِب َع تَـــــَوىلَّ  ثـُـــمَّ  ــــــْرَوان))3-  ـــي َم ـــِن ـــى بَ ـــَخ ـــسْ ــُه اأَ� ــُل ــْي ــِل ــسَ �

ـــُد ـــمَّ ُمَ ابْـــنُـــُه  ــــا  ــــَولََّه تَ ــــمَّ  ثُ ــُد9)3-  ــَم ــْح يُ َّـــــْن  مِم ِة  ـــْرَ ـــسِّ ـــ� ال ــــــاَن يف  َوَك

والآَداِب ــْعــِر  ِبــالــ�ــسِّ  ٍ ــرصَ ــ� بَ َذا  ــاِب0)3-  ــسَ ــ� ــاحِل ِب الــِعــْلــِم  ـــاً يف  ـــخ ـــسِ َوَرا�

ْكـــَ�ُ الأَ ـــَو  َوُه املُــْنــِذُر  ــُه  ــنُ ابْ ثُــمَّ  ـــَغـــُر1)3-  الأَ�ـــسْ ـــــَو  َوُه اهلِل  ـــُد  ـــْب َع ـــَت  ـــمَّ ثُ

ــاِء ــنَ ــِب ال ُذو   ُ ــرصِ ــا� ــنَّ ال ـــَدُه  ـــْع َوبَ ـــَراِء2)3-  ْه ـــزَّ ــُب ال ــاِح ــسَ ــاً � ــام ــَن َع َخــْمــ�ــسِ

ِ النَّا�رصِ ــُن  ابْ  ُ تَْن�رصِ املُ�سِ ــَدُه  ــْع َوبَ ــــِر3)3-  ــــاِم َع اآل  ِهـــ�ـــســـاُم  َوبـَــــــْعـــــــَدُه 

َوُدِفــْن ـــَراراً  ِم ــاَت  َم ــذي  الَّ َذاَك  َق الــَكــَفــْن))3-  ُب َوُمـــــزِّ ْ ـــــرتُّ ــ�ــسَ ال ــَف ــتَ ــانْ َف

ذكر الفتنة الأوىل بقرطبة

َعــاِمــِر اآل  ــــُة  َدْولَ ــْت  انْــَقــ�ــسَ ـا  َـّ مَل  -3((ِ ــا�ــرصِ ــنَّ ال اِل  ـــَن  ِم ـــِدي  ـــْه َ امل ــا  ــَه ِب ــــاَم  َق

ـــِد ـــوؤَيَّ ُ امل ــاٍم  ــسَ ــ� ِه ـــْن  َع ـــــاَل  َوَق ـــاَر َرْهــــــَن املَــْلــَحــِد))3-  ـــسَ ــــْد � ــــُه َق ــــاأَنَّ ِب

ــْه ــِل ــاِط ــبَ ِب ُهـــــْم  اأَْخـــــَ�َ ـَــــــا  َواإِنَّ ــْه))3-  ــِل ــاِت َق ـــَل  ـــْت َق ــُع  ــْي ــِط ــسْ ــ� يَ َـــــــْرُء ل  َوامل

اُلنُوْد َحْفِل  يف  بـَـُر  الــَ�ْ َفــَجــاَءُه  ــْيــْد))3-  �ــسِ ــالــرَّ ــى ِب ــمَّ ــِه املـُـ�ــسَ ــمِّ ـــَع ابْــــِن َع َم

ــِه َعــمِّ ِبـــابْـــِن  ـــِديُّ  ـــْه َ امل ــَر  ــِف ــَظ َف ـــِه9)3-  َغـــمِّ يف  َزاِئـــــــــداً  َذاَك  َوَكــــــــاَن 

ــواْن ــْي ِك ــُه  ــْن ِم ــُظــُر  ــْن يُ ــٍع  ــاِل َط يف  ــاْن390-  ــَم ــْي ــَل ــسُ ــــْع � ــــُر َم بَ ــــَ�ْ ــــاَءُه ال ــــَج َف

ُحـــــُرْوُب ــُم  ــُه ــنَ ــْي بَ َفـــَوَقـــَعـــْت  ــــُروُب391-  ــــُه ال ِبــْيــِنــهــا  ـــــْن  ِم ـــــُه  لَ لَح 

ـــاُق الآَف ِه  ِ ــرصْ ــ� َع يف  ــَمــْت  ــاأَْظــَل َف ـــاُق392-  ـــَف ـــنِّ ـــاُق وال ـــَق ـــسِّ ـــ� ــــَهــــا ال َوَعــــمَّ
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ــِه ــَديْ يَ اإِىل  املُــْلــُك  ََف  َفــانْــ�ــرصَ َعــَلــْيــِه393-  َذا  بَـــْعـــِد  ِمـــــْن  ـــَهـــَجـــُمـــوا  َف

ـِد املُــَهــنَـّ ــا  ــبَ ــسَ ــ� ِب ُقـــــوُه  َوَطـــــوَّ ــــِد)39-  ــــاٍم املُـــــوؤَيَـّ ـــــــَدي ِهــــ�ــــسَ ـــــــْنَ يَ بَ

ــِه ــَلــْيــَمــاِن ِلــ�ــسُ ـــــر  الأَْم ــَم  ــِل ــ�ــسَ َف ـــِه)39-  ـــاِن ـــَف اأَْك ـــاَم يف  ِهـــ�ـــسَ ـــُمـــوا  َوَهـــ�ـــسَّ

يَِلي �ُسَلْيَماٌن  ِفيِهْم  يـَــَزْل  َفــَلــْم  ـــوٍد َعــِلــي)39-  ـــُه ابْــــُن َحـــمُّ ى لَ ــىَّ انْـــــَ�َ ــت َح

اَعه والطَّ ــُه  لَ ـــُر  الأَْم َفا�ْستَْو�َسَق  ــه)39-  ــاَع ــَق ــْل ــــوا ِت ــــُم َوَكـــــــاَن ِفـــْيـــَمـــا َزَع

ــاِم احَلــمَّ يف  ْقَلُب  ال�سَّ َفــاْغــتـَـالـَـُه  ــــــسَ احِلــــَمــــاِم)39-  ــــــوؤُ� ْك ــــــوُه اأَ ُع ــــــرَّ َوَج

وِد َحمُّ بَِني   ُ َعــ�ــرصْ ى  انَْق�سَ ــمَّ  ثُ َمـــِزيْـــِد399-  يف  ـــُة  ـــنَ ـــْت ـــِف َوال َواحَلـــــــــْرُب 

ــــْرَوان َ امل ــتَــْظــِهــُر  املـُـ�ــسْ َوَظـــَهـــَر  ـــان00)-  ـــَع َ ـــِن امل ـــسَ ـــ� ــــْن اأَْح ــــْعــــُرُه ِم َو�ــــسِ

ــْ�ا �ــسَ َذاَك  بـَــْعـــَد  ـــوُه  ـــُل ـــتَ َوَق ـــا َقــــْد َقــــلَّــــُدوُه الأَْمـــــَرا01)-  ِمــــْن ِبـــْعـــِد َم

املُ�ْستَْكِفي  ِ لــلــنَّــا�ــرصِ ــايَــُعــوا  ــبَ َف ــِفــي02)-  ــيــَهــا َو�ــسْ بَــْعــَد ُخـــُطـــوٍب َطــــاَل ِف

املـُـْعــتـَـِلــي ـــاَد  َع ثُـــمَّ  َعــْنــَهــا  ــرَّ  ــَف َف ــي03)-  ــِل ــــوٍد َع ـــــُل َحــــمُّ ـــــاهلِل يـَــْحـــيـَــى َنْ ِب

ــدُّ ــتَ ُــْع امل ـــِدِه  ـــْع بَ ـــْن  ِم ــــى  تَ اأَ ـــمَّ  ثُ  -(0((1(
ــدُّ ــتَ ــسْ ــ� تَ ـــا  ـــاِرَه ـــَط ْق اأَ ــــــْرُب يف  َواحَل

للَحاِئِك ُه  ا�ْسِتْخال�سَ َفنََقُموا  َهــــاِلــــِك)0)-  يَّ  اأَ ــــرَّ  ــــَخ َف ــــــــــــِرِه  َوِزيْ

ِه�َساَما ــْم  ُه ــدَّ ــتَ ــْع ُم ــوا  ــُع ــَل َوَخ ـــوُه ِعــــْنــــَدُهــــْم اأَْعـــــَواَمـــــا)0)-  ـــنُ ـــَج ـــسَ َو�

ذكر ملوك الطوائف الثوار بالأندل�س

بعد ذهاب دولة ابن اأبي عامر واأمراء الماعة بقرطبة

ُقــْرُطــبـَـْه  ِ ِمــ�ــرصْ اأَْعــــالُم  َراأَى  ــا  َّ مَل ــْه)2))0)-  ــِربَ ــَط ــ�ــسْ ُم ــْم  ــَدُه ــْن ِع ـــــوَر  الأُُم اأَنَّ 

اَعه للطَّ ــٌة  ــَل ــاِك �ــسَ ـــْت  ـــِدَم َوُع ــْت اآَراَءَهــــــــا اَلـــَمـــاَعـــْه)0)-  ــَل ــَم ــْع ــتَ ــسْ ا�

َجْهَوِر اِل  ِمــَن  ْيَخ  ال�سَّ ُموا  َفَقدَّ ــــِر)3)09)-  ــــَدبُّ ــــتَّ املـُــْكـــتَـــِنـــي ِبــــاحَلــــْزِم وال

)1) ه�صام املعتد: بويع �صنة 418هـ فبقي مرتدداً يف الثغور ثالثة اأعوام غري �صهرين، اإىل اأن �صار اإىل قرطبة، ومل يبق اإل ي�صرياً 

حتى خلع، وانقطعت الدولة املروانية من يومئذ يف �صنة ع�رضين واأربعمئة. املغرب 55/1. 

)2) يف اخلريدة: اأهل قرطبة. 

)3) اأجمع اأهل قرطبة على تولية الوزير اأبي احلزم جهور بن حممد، الذي ا�صتقّل بامللك �صنة 422ه، ثم توىّل بعده ابنه اأبو 

الوليد حممد بن جهور املتوفى �صنة 456هـ. 
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ــَدُه ــْع بَ ــِد  ــْي ــَوِل ال ــــا  َ اأَب ابْــنَــُه  ـــمَّ  ثُ ــَدُه10)-  ــ�ــسْ ــَداِد َق ــسَّ ــ� ــــاَن يَــْحــُدو يف ال َوَك

اَلــَهــاِوَره ِلَها  َف�سْ يف  َفَجاَهَرْت  ـــَرْه11)-  ـــاِق ـــَف ـــِه ال ـــْي ــــلَّ ِف ـــٍر َح ـــْط َوُكــــــلُّ ُق

َوثَـــاِئـــِر ــا  ــَه ِب ــٍز  ــتَ ــْن ُم ـــلِّ  ُك ـــْن  ِم ــــلِّ َعــــــْدٍل َجـــاِئـــِر12)-  ــــْن ُك َوَعــــــــاِدٍل َع

ُمــْنــِذُر ِفــْيــِه  ثَــاَر  العــَلــى  َفالثَّْغُر  ـــُر)1)13)-  ـــْذَك ــا يُ ــَم ــْي ــُد ِف ــْع ـــمَّ ابـْـــُن ُهــــوٍد بَ ثُ

ُطَلْيُطَلْه يف  ثَـــاَر  يَِعْي�س  ــْه)2))1)-وابْـــــُن  لَ املُْلُك  فَّى  تَ�سَ النُّوِن  ِذي  ــُن  ابْ ثُــمَّ 

�َسابُوُر ــَزى  ــتَ انْ بَِطْليُو�َس  ويف  ــوُر)3))1)-  ــ�ــسُ َــْن ــسِ امل ــ� ــَط ـــُن الأَْف ـــَدُه ابْ ـــْع َوبَ

ــاِد عــبَّ ــو  ــنُ بَ ِحــْمــ�ــسٍ  يف  َوثَــــاَر  اْزِديـــــــاِد))))1)-  ــــــْرُب والـــُفـــتـُــوُن يف  َواحَل

ـــِد ـُــوؤَيَّ امل ــاٍم  ــسَ ــ� ِه ـــْن  َع ـــاَع  و�ـــسَ ــــِد))))1)-  ــــَح ــــْل َّــــــــا يُ ــــــُه َحــــــيٌّ َومَل ــــــاأَنَّ ِب

ـــاِز ـــَج احِل ــــَن  ِم َجـــــاَء  ــــــُه  َواأَنَـّ ــى املـَــَجـــاِز)1)-  ــَل َع ــسَ  ــ� ــْم ـــلَّ يف ِح ـــتَ واْح

ــوا ُق ــدَّ ــ�ــسَ َف ـــِه  ِب ـــاٌد  َعـــبَّ ـــــاَل  َوَق ــــــِه يـُــــــــْرَزُق19)-  ــــــيٌّ لَــــــَديْ ــــــُه َح ــــــاأَنَّ ِب

ِطلَّ�ْسَما َدْعـــَوتَـــُه  ــوا  ــبُ ــ�ــسَ ــنَ َف ــا20)-  ــَم ــسْ � ــرَّ ـــُه ال ـــْن ــــا املَـــَمـــاُت ِم ـــــْد َمَ َوَق

ــــا ــــَوام اأَْع ًة  ــــــدَّ ُم َفــــَعــــبـَـــُدوُه  ـــا21)-  ـــالم والأَْح ــــاَب  ــــبَ لْ
الأَ ـــوا  ـــِدُم َع اإِْذ 

َعـــبَّـــاُد َذا  ـــَد  ـــْع بَ ـــاُه  ـــَع نَ ــــمَّ  ثُ ــــُه الـــِبـــالُد22)-  ـــْت لَ ـــاَع ـــا َط ـــِد َم ـــْع ــــْن بَ ِم

َحــبُّــو�ــُس َغـــْرنـَــاَطـــٍة  يف  َوثَـــــاَر   -(23(((

ـــسُ ـــ� ـــاِديْ ــــْن بـَـــْعــــِدِه بَ ـــُه ِم ـــنُ ــــمَّ ابْ ثُ

املـَــِريَّـــه ــوا  ــُك ــَل َم َمـــْعـــٍن  واآُل  ـــة))))2)-  ـــيَّ ـــْر�ـــسِ ـــــوَدٍة َم ـــــُم ــــْرٍَة َمْ ِبــــ�ــــسِ

)1) املنذر: ثائر من بني ها�صم التجيبني، ا�صتقّل ب�رضق�صطة حتى مات �صنة 415هـ، وخلفه اأبناوؤه اإىل اأن ق�صى على ملكهم بنو 

هود، الذين ا�صتمروا حاكمني مّدة طويلة، اإىل زمن ت�رضم حكمهم على يد املرابطني. 

)2) ابن يعي�ص: هو حممد بن يعي�ص الأ�صدي؛ اأحد اأمراء طليطلة قبل بني ذي النون، الذين ا�صتبدوا بالأمر فيها.

)3) �صابور العامري: اأحد فتيان العامرية، انتزى ببطليو�ص وثغر الغرب، وملا تويف ورثه �صاحبه عبد اهلل بن الأفط�ص امللقب 

باملن�صور. انظر احللة ال�صرياء 96/2. 

)4) حم�ص: اإ�صبيلة. وبنو عباد: خلميون، واأ�ص�ص دولتهم اأبو القا�صم حممد، وكان املعتمد بن عباد اأ�صهر ملوكهم، اإىل اأن 

مات يف �صجن يو�صف بن تا�صفني �صنة 488هـ. انظر احللة ال�صرياء 67-34/2. 

)5) جاء املعت�صد بن حممد برجل فقري يدعى خلف احل�رضي، وكان �صديد ال�صبه باخلليفة ه�صام املوؤيد، فاأقامه خليفة ومّوه به 

على النا�ص، اإىل اأن اأظهر موته بعد متكنه من الأمر. انظر املعجب 96. 

)6) حبو�ص بن ماك�صن: ملك اإلبرية وغرناطة، تويف �صنة 428هـ، وخلفـه ابنه باديـ�ص. انظر: الإحاطة 477/1، 443-435. 

)7) اآل معن: ينت�صبون اإىل معن بن اأبي يحيى بن �صمادح التجيبي، واأ�صهرهم املعت�صم الذي رحلت اإليه ال�صعراء. انظر املغرب 195/2.
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ْيِد َق�سِ َمــا  ـــْرِ  َغ يف  ـــُم  ـــُرُه ِذْك ـــَل الـــنَّـــْحـــِر ِبـــالـــَفـــِريـْــِد)2)-  ـــْث ُق ِم ِ ــــ�ــــرصْ يُ

الِفْتيَاْن الــِبــالِد  ِق  ْ �ـــرصَ يف  ـــاَر  َوثَ اْن)1))2)-  ـــْم َخـــــــْرَ ـــُه ـــْن ـــون َوِم ـــِريُّ ـــاِم ـــَع ال

ــُب ــْي ــِب لَ َوالـــَفـــتـــَى  ـــــْرٌ  ُزَه ثـُـــمَّ  ـــُب)2)-  ـــْي ـــِب ـــلَّ ــــــاِهــــــُد ال ـــــُهـــــُم جُمَ َوِمـــــْن

ــْه ــيَ َداِن ــى  ِبـَـْر�ــسَ ــا  َر�ــسَ �ُسْلَطانُُه  َْداِنــــيَــــه)2)-  �ــــرصِ ىل  اإِ ـــى  ـــتَّ َح َغــــــَزا  ثُـــــمَّ 

َقاِلبَه ال�سَّ َهــــِذِه  ـــْت  ـــاَم َق اأَ ثُـــمَّ  ــه)2)29)-  ــبَ ــاِط ــسَ ــ� ـــْم ِب ـــِرِه ـــاِم ـــــي َع لبْـــنِ اأَِب

ــيـَـْه بـَـَلــْنــ�ــسِ ــُه  ــَك ــلِّ ُم َمـــا  ــــلُّ  َوُج  - ـــيَـــْه)3)30)  ِبُـــْر�ـــسِ طـــاِهـــٍر  اآُل  ـــــــاَر  َوثَ

ــْم ــا�ــسِ َق لآِل  ــِت  ــْن ــبُ ال ـــُد  ـــَل َوبَ َحــــاِكــــْم)))31)-  ِفـــيـــِه  الآَن  َحـــتَّـــى  ـــــَو  َوُه

ْهَلْه ِبال�سَّ َجـــاُرُه  ــــٍن  َرِزيْ ـــُن  وابْ اأَْمــــَهــــَل اأَيْـــ�ـــســـاً ثـُـــمَّ ُكــــلَّ املـُــْهـــَلـــه)))32)- 

ــُف ــواِئ ــطَّ ال ــــِذِه  َه ـــــاَدْت  مَتَ ـــمَّ  ثُ ــــْم َخـــَواِلـــُف33)-  ــــِه ــــْن اآِل تَــْخــُلــُفــُهــْم ِم

ــُدوِل ــُع َوال اَلـــْوِر  ــِن  ــِديْ ِب ـــْت  َدانَ الـــُعـــُقـــوِل)3)-  ـــَل  ـــاِئ ـــَق َع ـــِلـــبـَــْت  �ـــسُ اإِْذ 

ــادا ــبَ ــِع وال الـــِبـــالَد  ــوا  ــُل ــَم ــاأَْه َف ــــادا)3)-  ــــَه ــــوا الــــثُّــــُغــــوَر واِل ــــُل ــــطَّ َوَع

ِباخَلْمِر ــْم  ــُه ــانُ اأَْذَه وا�ْستََغَلْت  ْمــــِر)3)-  ــــمــــاِع الــــزَّ َوِبـــــــالأََغـــــــان َو�ــــسَ

واخُلـــْذلِن اَلــْهــِل  يف  وَزاَدُهــــْم  ــاِن)3)-  ــِب ــْل الــ�ــسُّ ــَة  ــابَ ــسَ ــ� ِع َظــــاَهــــُروا  اأَْن 

ِغــلِّ ــْن  ِم ــُدوُرهــم  ـــَوْت �ــسُ َط ــا  َّ مَل ــلِّ)3)-  ــُك ــسِ َحــــاَل ال ــ� ــْع ــبَ ـــاِر ال ـــبَ ـــِت ولْخ

ِبـــالأَْر�ـــسِ  ]  ...[ ــَفــْت  َفــَخــ�ــسَ ــس39ِ)-  ــْر� ــَع ــا وال ــَه ــوِل ــوا ِمـــْن ُط ــُق ــيَّ ــسَ َو�

الِبالِد َعَلى  وُم  الـــرُّ َفا�ْستَْولَِت  ـــُدوا َحـــــَراِئـــــَر الـــِعـــبَـــاِد0))-  ـــبَ ـــْع ـــتَ ـــسْ وا�

�َساوؤوا َكْيَف  َجــاَل  ــرِّ ال َوَقتَُلوا  ـــاُء1))-  ـــسَ � ـــرِّ يْـــِن َوال ـــــُو الـــدِّ ـــاَع َدلْ َو�ـــسَ

)1) الفتيان العامريون: �صقالبة كانوا يف خدمة احلاجب املن�صور، ثم ا�صتبدوا بالنواحي واملدن يف زمن الطوائف، واأ�صهرهم 

خريان �صاحب املريّة، وزهري ولبيب، وجماهد �صاحب دانية وفاحت �رضدانية. انظر املغرب 194/2، 401. 

)2) هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن املن�صور بن اأبي عامر �صاحب بلن�صية، ويّل �صنة 412هـ وتويف �صنة 452هـ. 

)3) وىّل املظّفر بن عبد العزيز �صاحب بلن�صية اأبا بكر بن طاهر على مر�صية، وا�صتقّل ابنه اأبو عبد الرحمن حممد بها زمنًا.

)4) ح�صن البونت: من اأعمال بلن�صية، ملكه اآل قا�صم الفهريون اإىل اأن انتزعه املرابطون �صنة 485هـ، وقوله باأن اآل قا�صم 

حاكمون فيها اإىل زمن �صنع الأرجوزة؛ لي�صتقيم مع التقدير ال�صابق الذي قّدر باإن�صادها بني عامي 513-516هـ.

)5) ال�صهلة: ا�صم ل�صنتمرية ال�رضق،اأو �صنتمريّة بني رزين. انظر بلدان الأندل�ص372. وبنو رزين يعرفون ببني الأ�صلع، وكان 

ظهورهم يف �صنة 401هـ، وانتهت دولتهم على يد املرابطني �صنة 497هـ. انظر احللة ال�صرياء 108/2.
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الَقَدُر �ــرْصَى  اأَ الَقْوُم  اأََطــاَل  واإِْذ  ــُروا2))-  ــَع �ــسَ ْن  اإِ َوَمـــا  ــفــاً  َخــ�ــسْ ــُم  ــَوُه ــْح نَ

دولة املرابطن بالأندل�س

ــِن يْ ــدِّ ال  َ ــرصْ ــ� نَ اهللُ  اأََراَد  واإِْذ  ــْن3ِ))-  ــِف ــسَ ــا� ــــَن تَ ــُس ابْ ــا� ــنَّ ََخ ال ــتَــ�ــرصْ ا�ــسْ

َغ�َسْق ــِر  اإِثْ يف  ْبِح  َكال�سُّ َفَجاَءُهْم  ـــْن َرَمـــــْق)1))))-  ــى ِم ــقَّ ــبَ ـــا تَ َ ــاً مِل ــْدِرك ــتَ ــسْ ــ� ُم

َكالُعَقاِب يـَـْعــُقــوَب  ـــو  اأَبُ َوافـــى  ــْيــَف ِمــــَن الــــِقــــَراِب)))-  َد الــ�ــسَّ ــــرَّ ــــَج َف

ــه لََّق ــزَّ ال اإىِل  ــْرَ  الــ�ــسَّ ـــَل  َوَوا�ـــسَ ـــه)2))))-  ـــاَق ـــا َمــــا �ـــسَ ـــَه ـــْوِم ـــيَ ـــُه ِل ـــاَق ـــسَ َو�

ـــَعـــْه َوْق ِمــــْن  ــا  ــَه ــِل ــْث ِم َدرُّ  هلِل  ــْه)))-  ــَع ـــِن يَـــوَم اُلــْم يْ ِ الـــدِّ ــ�ــرصْ ــنَ َقــاَمــْت ِب

ــُه َعــْر�ــسَ ــاَك  ــنَ ُه ِْك  ــلــ�ــرصِّ ل َوثـَـــلَّ  ـــُه)3))))-  ـــ�ـــسُ ـــْن ْذُف اأَ ـــُه  ـــْوَم يَ َعـــْنـــُه  يـُــْغـــِن  مَلْ 

اخَلــالَعــْه ِلـــِذي  ــُع  ــْل اخَل ــَب  ــَوَج َف ــاَعــْه)))9))-  ــٍف ِبــالــطَّ ــسُ ــو� ــيُ َُّحــــوا ِل َو�ــــرصَ

ــاِم ــَظ ِن ــى  ــَل َع ـــــُر  الأَْم ــَل  ـ�ــسَ َواتَـّ ــــالم)))0))   ــــسْ لــــالإِ� اهلِل  ـــــلُّ  ِظ ـــــدَّ  ـــــتَ َواْم

ْه الَكرَّ الــَعــُدوِّ  َعَلى  وانْــ�ــرَصََفــْت  ْه1))-  ـــــرَّ ــــــــاأُوىل َم ــــُع َك ــــْم َوَرَجـــــــــَع اَل

ــُدوِّ ــَع ال يف  اهلِل  ــُل  ــْي َخ ــَك  ــْل ــِت َف ــــُدو2ِّ))-  ــــُغ وال َواِح  الــــــــــرَّ يف  ـــُث  ـــْي ـــِع تَ

ــِف يُــو�ــسُ بـــُن  َعــِلــيٌّ  َوِلْ  ـــمَّ  ثُ ــي)))3))-  ــِف ــتَ ــْق ــــِه يَ ــــْي ُمــْهــتَــِديــاً ُحـــْكـــَم اأَِب

متت الأرجوزة

)1) يف اخلريدة: »مبتدراً كاملاء ينفي يف رونق«. 

�صنة  وذلك  اأذفون�ص،  وملكهم  الن�صارى  على  تا�صفني  بن  يو�صف  بقيادة  امل�صلمون  فيها  ظهر  �صهرية  وقعة  الزلقة:   (2(

479هـ. 

)3) اأذفون�ص: هو األفون�صو بن فردينان ملك اجلاللقة.

)4) يف اخلريدة: »لذي اجلماعة«. 

)5) يف اخلريدة: »النظام«. 

)6) يف اخلريدة: »مقتديًا«.

التخريج )1):   

)1-453) الذخرية 918/1. ومل ترد الأرجوزة يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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ار املَْرَوان 2)- بَكَّ

)0))هـ - ...)

. ولد �صنة 440هـ 
(1(

ار بن داود املرواين، من ولد عبد اهلل بن عبد امللك بن مروان  هو بكَّ

الزهد، ومات يف  غاية يف  اأ�صبونة، كان  وا�صتوطن  قرطبة  اإىل  انتقل  ثّم  �صنرتة،  مدينة  يف 

. واأغلب اأخباره و�صلتنا عن طريق قريبه ابن الإمام �صاحب كتاب ال�صمط، الذي 
(2(

اجلهاد

 .
(3(

روى خربه، فظهر زهده وورعه فيه

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اأربعة وع�رضون بيتًا يف خم�ص قطع؛ بني غزل وحكمة وزهد. 

-1-

:
(4(

]املتقارب[يف نفح الطيب )4: 302)
ِه ـــــدِّ َخ ـــى  ـــَل َع ِعــــــــَذاٌر  اأََطــــــــلَّ  َي َعـــــْن َمـــْذَهـــِبـــي1-  ـــوِّ ـــُل ـــسُ ـــوا � ـــنُّ ـــَظ َف

ــَوى ــنَّ ال ــِك  ــسْ ــَو� ِل ــــَراٌب  ُغ ِبــالــَغــْيــَهــِب)))2- وَقــالُــوا  ــْدُر  ــبَ ال اْكتَ�َسى  َفــُقــْلــُت 

ــْرُ ــسِ ــ� َ امل ـــــَن  اأَيْ ــَي  ــِب ــْل َق ونَـــاديْـــُت  جـــى َحــــلَّ بــالــَعــْقــَرِب)))3-  وبَـــــْدُر الـــدُّ

ــِه ــبِّ ُح ـــن  َع ـــــَت  ُرْم ـــــْو  َولَ ـــاَل  فـــَق اأَْذهــــــِب)-  ومَلْ  ـــْيـــُت  َعـــ�ـــسَ ــــاًل  ــــْي َرِح

)1) املغرب 415/1 وظلت بقية ن�صبه اإىل عبد اهلل بن عبد امللك جمهولة. 

)2) املغرب 415/1. وقد ذكر ذلك ابن الإمام.

)3) نقل املّقري اخلرب عن ابن الإمام، وهو خرب طويل. انظر نفح الطيب 300/4.

)4) اأن�صد بكار هذه الأبيات يف عهد فتوته. وللوقوف على �صياق الق�صة - وهي طويلة- انظر نفح الطيب 302/4.

)5) النوى: البعد والفراق.

)6) يف طبعة �صادر: »يف العقرب«. والعقرب: برج يف ال�صماء. 

التخريج )1):   

)1-4) نفح الطيب 302/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 144. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 450.   
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-2-

:
(1(

]جمزوء اخلفيف[يف نفح الطيب )4: 303)
ــــــِذي الَّ ـــــاِدُن  الـــــ�ـــــسَّ ـــــا  ـــــَه اأيُّ َغــــِريــــْب1-  ـــــــــَوَرى  ال يف  ـــُه  ـــنُ ـــسْ ـــ� ُح

ــــْط يُ اَلـــــَمـــــاِل  ذاك  ـــــــُظ  حَلْ ـــيـــْب2-  ـــِه ـــلَّ ــــــَن ال ـــــي ِم ـــــا ِب ِفـــــــىُء َم

ـــــــ َدْه اأُحــــــــــــوُم  ـــــِه  ـــــْي وعـــــَل ـــــــْب)2)3-  ـــــــي اأَِخ ــــي  ــــِن ــــنَّ ــــِك ولَ ِري 

َزْوَرًة ُرْمــــــــــُت  ــــا  ــــَم ــــلَّ ُك َرقـــــــيـــــــْب)3))-  ل  اهللُ  َقـــــيَّـــــ�ـــــسَ 

-3-

:
(4(

]الب�صيط[يف نفح الطيب )4: 303)
ُحبُِّكُم َقـــْدَر  ـــْدِري  يَ َقْلِبَي  ــاَن  ــاَك َم ــِد)))1-  ــَل اَل على  يـَـقــدْر  فَلْم  ــْدمُتْ  ــُع بَ حتَّى 

بِه يُق  �سِ اأَ ل  اأَنِّ  ــُب  اأَْحــ�ــسَ وُكــْنــُت  َع�سِدي)))2-  يف  َفتَّ  حتَّى  َحاَن  فما  َذْرعــاً 

َمــِريــَرتـُـُه ُكـــْرٍه  َعَلى  ْت  ا�ستََمرَّ ثــمَّ  ــِد)))3-  وِح واَلــ�ــسَ ـــرُّ ــُرُق بــن ال ــْف ــاَد يَ ــَك َف

َرَمِقي باللَِّقا  ــوا  ــاَلُق تُ اأَْن  َع�َساُكُم  الَكَمِد))))-  على  تَْقَوى  ُمْهَجٌة  ل  فلي�َس 

ري على ل�صان ابن الإمام: »قال: فقلت له: فاإن اأ�صبغت علي النعمة بزيادة �صيء من هذا الفن؛ فعلت ما متلك  )1) ذكر املقَّ

به قلبي اآخر الدهر. فقال: يا بني، ل ملك قلبك غري حّب اهلل تعاىل! ثّم قال: ول اأجمع عليك ردَّ قول ومنعًا، واأن�صد: 

الأبيات«. نفح الطيب 303/4. 

)2) يف املغرب: »اأقوم«. 

ورة: املرة الواحدة من الزيارة.  )3) الزَّ

التخريج )2):   

)1-4) املغرب 416/1. ونفح الطيب 303/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 144. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 451.   

قة واللطافة لهذا ال�صعر ما اأعجز  )4) ذكر املّقري على ل�صان ابن الإمام بعد �صماعه اأبياتًا لبكار: »قال: فمازج قلبي من الرِّ

عن التعبري عنه. فقلت له: زدين زادك اهلل تعاىل خرياً. فاأن�صدين: الأبيات«. نفح الطيب 303/4. 

)5) اجَلَلد: ال�صرب.

: اأوهن قوته. )6) �صاق بالأمر ذرعًا: �صّق عليه اأو �صجر منه. وَفتَّ

)7) املريرة: العزمية.

مق: بقية الروح. = )8) الرَّ

Diwan-Bin-Marwan.indb   553 12/8/09   9:39 AM



554

-4-

:
(1(

]املجتث[يف نفح الطيب )4: 303)
َّـــــــا مَل ـــــــــــــاَل  َق ـــــــــــْن  َم هلل  ــــــْوُت فـــــيـــــِه نـُـــــُحــــــول1-  ــــــَك ــــــسَ �

ـــٍل ِلـــَو�ـــسْ ـــُل  ـــي ـــِب ـــسَّ ـــ� ال ـــــــا  اأمَّ ــــــوِل2-  ـــــــــْن و�ــــــسُ ـــــــــُه ِم َفــــــَمــــــا لَ

ـــاٌح ـــَم ـــِت الْ ـــِبـــي  َحـــ�ـــسْ ـــُت  ـــْل ـــُق ف ــــِل3-  ــــْي ــــِم ـــــــــــٍه َج ــــِن َوْج ــــسْ ــــ� ــــُح ِب

َعـــلـــْيـــِه ــــــوُح  ــــــُل تَ َوْجـــــــــــٌه  ــــــــــــٌة لــــــلــــــَقــــــبُــــــوِل)-  ــــــــــــاَلَم َع

َفـــــَهـــــَذا ــــــي  ــــــِن َدْع ــــــاَل  ــــــَق َف ــــوِل)-  ــــسُ ــــ� ــــُف ــــل �ــــــــسٌ ل تـَـــــــَعــــــــرُّ

وَخــــاِطــــْب ــــْب  ــــاِت َع ـــُت  ـــْل ـــُق َف ــــوِل)-  ــــُق ــــُع بـــــــالأَْمـــــــِن اأَْهـــــــــــَل ال

-5-

:
(2(

]جمزوء الكامل[يف نفح الطيب )4: 301)
ِمـــْن اَك  ـــــوَّ �ـــــسَ ـــــِذي  ـــــالَّ ِب ِثـــــْق  ــــــــــَدٍم َفـــــــاإنَّـــــــَك ِمـــــــْن َعـــــــَدْم1-  َع

َقـــْر ـــَل  ـــْب َق ــَك  ــسِ ــ� ــْف ــنَ ِل ــــُظــــْر  وانْ ال����نَّ����َدْم2-  َف�������ْرِط  ِم�����ْن  ���نِّ  ال�������صِّ ِع 

ــــَوَرى،  ال ـــَن  ِم ـــْيـــَت  ُوِق ــــْم3- واْحـــــَذْر،  ــــسَ ـــــى اأَ� ـــــَم ـــُم اأَْع ـــُه ـــْب ـــَح ـــسْ وا�

اإىل ِتــــْيــــٍه  يف  ُكــــْنــــُت  ــــــْد  َق ــــْم)3))-  ــــَل َع ـــــــــَدى  اأَْه ِل  لَح  اأَْن 

التخريج )3):   =

)1-4) نفح الطيب 303/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 145. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 452.   

)1) ذكر املّقري قول بكار بعد اإن�صاده ال�صعر خماطبًا ابن الإمام: »اإن كلفتني زيادة فاهلل ح�صبك. فقلت له: قد وكلتني اإىل 

كرمي غفور، فباهلل اإل ما زدتني. واأكببت لأقبل رجليه، ف�صمهما واأن�صد: الأبيات«. نفح الطيب 303/4. 

التخريج )4):   

)1-6) املغرب 416/1. ونفح الطيب 303/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 145. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 453.   

ري طلب ابن الإمام من بّكار اإن�صاده �صيئًا من �صعره، فكان جوابه: »واأما نظمي يف هذا الوقت فهو فيما اأنا  )2) ذكر املقَّ

ب�صبيله، وهو يثقل عليك. فقلت له: اإن اأن�صف �صيدي ال�صيخ- نفعنا اهلل تعاىل به- اأن�صدين من نظم �صباه، ومن نظم 

�صيخوخته، فياأخذ كالنا بحظه. ف�صحك وقال: ما اأع�صيك واأنت �صيف وقريب، ولك حرمة اأدب، وو�صيلة ق�صد. 

ثم اأن�صدين وقد بدا عليه خ�صوع وخنقته العربة: الأبيات«. نفح الطيب 301/4. 

)3) التيه: املفازة يتاه فيها. 
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ـــيـَــاِئـــِه �ـــسِ نَــــْحــــَو  ــــْدُت  ــــتَ ــــاْق َف ـــْم)-  ـــَل ـــظُّ ــــــَن ال ـــــُت ِم ـــــَرْج َحــــتَّــــى َخ

الــــَهــــَوى ـــــُل  ـــــاِديْ ـــــنَ َق لَــــكــــْن  َكــــاحُلــــَمــــْم)-  ــــــِدي  ُر�ــــــسْ نـُـــــــوِر  يف 

التخريج )5):   

)1-6) املغرب 416/1. ونفح الطيب 301/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 145. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 453.   
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ون 3)ـ �َسعيُد بْن ِه�َسام بُْن َدحُّ

)... - بعد 39)هـ)

امللك بن عمر بن  الوليد بن حبيب بن عبد   هو �صعيد بن ه�صام، من ولد حبيب بن 

 .
(1(

ون الوليد بن عبد امللك بن مروان، املعروف بدحُّ

فيها عّمن  �صاأل  بلكونة  اإىل  ملّا دخل  »اإّنه  ، وقال: 
(2(

بلكونة اأعيان  ذكره احلجاري يف 

يف  قراها  من  قرية  يف  فوجده  ه�صام،  بن  �صعيد  على  فُدلَّ  ال�صعر،  وقول  بالأدب  يت�صم 

. وكان حّيًا يف عام 539هـ، زمن ولية 
(3(

زيِّ الفالحني، فتاأنَّ�ص به، وا�صتن�صده من �صعره«

ره باأبيات تاأميله له.  ، اإذ ذّكَّ
(4(

القا�صي اأبي عبد اهلل بن حمدين على قرطبة

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ثمانية اأبيات يف قطعتني، يف الو�صف ويف خماطبة ابن حمدين. 

-1-

:
(5(

]جمزوء الرمل[يف املغرب )1: 218)
َّـــــْن مِم و�ـــــسُ  الـــــرَّ ـــتَـــعـــاَر  ا�ـــسْ ْه1-  ـــــــدِّ َخ َوْرَد  ـــــِه  ـــــْي ِف ـــــُت  ـــــْم ِه

ـــــاٍج ـــــيَ اْحـــــِت َذا  َوَراآُه  ه)))2-  ــــَن َقـــــــــــدِّ ــــسْ ــــ� ـــــاُه ُغ ـــــبَ ـــــَح َف

)1) �صبقت ترجمته �ص 294، وظلَّْت بقية ن�صب �صعيد اإىل حبيب بن الوليد جمهولة.

)2) بلكونة: من اأعمال قرطبة. 

)3) املغرب 217/1. 

)4) ابن حمدين: قا�صي قرطبة �صنة 539هـ، ودعي له بالإمارة �صنة 539هـ، فكانت وليته 14 يومًا. انظر تكملة ال�صلة، عطار 

286/1، وتاريخ ق�صاة الأندل�ص 103.

)5) قال ابن �صعيد: »اأخرب احلجاري: اأنه من ولد دحون املرواين املتقدم الذكر يف تراجم بني اأمية. وبنو دحون اأعيان بلكونة 

اإىل الآن، وقال: اإنه ملا دخل اإىل بلكونة �صاأل فيها عمن يت�صم بالأدب وقول ال�صعر، فدل على �صعيد بن ه�صام، فوجده 

يف قرية من قراها يف زي القالحني، فتاأن�ص به وا�صتن�صده من �صعره، فاأن�صده قوله: الأبيات«. املغرب 218/1. 

ُه به.  )6) حباه: اأكرمه وَخ�صَّ

التخريج )1):   

)1-5) املغرب 217/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 59. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 353.   
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الأَلـْــــــ ـــسُ  ـــ� ـــْرِج نَ ـــــــى  اأْوَف ثُـــــمَّ  ـــــِدْه3-  ـــــْه ـــــــــــاِن نَ ـــــــْع ُرمَّ َحـــــــــاِظ َم

َمــْهــَمــا ــــاِف  الإنْــــ�ــــسَ ــــَن  ــــِم َف و�ــــــسُ ِبــــَعــــْبــــِدْه)-  ــــَي الــــــرَّ ــــمِّ ــــسُ �

و الـــــرَّ ــــــي  ــــــْزَده يَ ــــَذا  ــــَه ــــِل ف ْه)-  ــــــــــْوَق َحـــــــدِّ ــــــسُ َعــــلــــْيــــنَــــا َف �

-2-

:
(1(

]الطويل[يف املغرب )1: 218)
ـَـــا واإنَّ ــــَك  ــــْي اأَْرَتِ ــــٍت  َوْق اأيِّ  اإىل  ْعُد1-  ال�سَّ ــِعــُدُه  يـُـ�ــسْ ــاَن  اأيَـّ الَفتَى  ــى  ــَرجَّ يُ

ــمــاً ُمَــكَّ فــيــِه  ـــَت  حُلْ اأَواٌن  ــــَذا  وَه واُلــْنــُد2-  واملَـــاِل  الــِعــْلــِم  اأَْهـــُل  يُِطْيُعَك 

ٍ َحــا�ــرصِ ــَر  ــاأخَّ تَ اإْن  ــٍد  ــوْع ِب ِل  َفــَمــْن  ــُد)2)3-  ــَوْع ال ــلــَة  املـُـوؤَمِّ النَّْف�َس  يُْنِع�ُس  فَقْد 

)1) قال ابن �صعيد: »وقوله يف اأبي عبيدة بن حمدين قا�صي قرطبة: الأبيات«. املغرب 218/1.

لة: املرتقبة.  )2) املوؤمِّ

التخريج )2):   

)1-3) املغرب 218/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 59. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 354.   
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))- اأيوب بن �سليمان ال�سهيلي

)... - بعد 39)هـ)

 .
(1(

 هو اأيوب بن �صليمان؛ من ولد �ُصهيل بن عبد العزيز بن مروان

، فلّما ثار ابن احلاج يف 
(2(

 كان يف زمن الفتنة مقيمًا بقرطبة، وعمل يف خدمة ابن احلاج

مّدة امللثمني؛ اأن�صده ق�صيدة منها: 

الـــذي الأمـــــل  بـــك  اأبـــلـــغ  مل  ــــا  اأن ــائــُعاإذا  ــ� �ــسَ ــسَّ ــ� ــــام وال ــه الأيَـّ قــطــعــت ب

ا ظفر الأخري  فاعتذر له بالفتنة، ومل ينله �صيئًا. وكان اأيوب قد اأغرى بابن حمدين، فلمَّ

ح�صل يف يده اأيوب، فكّلَّمه بكالم األن قلبه اإّل اأنَّه اأمره اأن يرحل عن قرطبة، فرحل اإىل 

، فت�صبب له يف اإح�صان من 
(4(

ة ، وخاطب وزيره ابن باجَّ
(3(

�رضق�صطة وملكها ابن تيفلويت

قبل امللك، على اأن يرحل عن بلدهم فراراً من هذا الن�صب، فقال: احلمد هلل الذي اأ�صعدنا به 

. و�صاءت حاله، حّتى دعته الأيّام اإىل مدح يهودّي طلبًا ملجال�صته، 
اأوًل، واأ�صقانا به اآخراً)5)

و�رضب اخلمر معه. وذكر ابن �صعيد اأّنه مات ب�رضق�صطة يف املئة اخلام�صة، يف حني خالفه 

 .
(6(

املّقري وقال: هو من اأهل املئة ال�صاد�صة

 �سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ع�رضة اأبيات يف اأربع قطع؛ بني مدح وفخر وحنني لقرطبة. 

)1) املغرب 60/1. ويف نفح الطيب 75/5، ذكر املّقري اأّنه من ولد عبد العزيز بن مروان. يف حني ذكر ابن حزم اأّن ولد 

�صهيل ابن عبد العزيز: عمرو بن �صهيل، ويل الب�رضة وقتله مروان بن حممد. انظر جمهرة اأن�صاب العرب 105، فظّلت 

بقية ن�صبه اإىل �صهيل بن عبد العزيز جمهولة. 

)2) هو حممد بن اأحمد بن خلف: قا�صي اجلماعة بقرطبة، مات يف الفتنة التي ثارت يف اأواخر عهد امللثمني �صنة 529هـ.

ال�صتق�صا  الأندل�ص.  تا�صفني على �رضقي  بن  يو�صف  بن  ابن خفاجة، وّله علي  تيفلويـت: ممـدوح  ابن  اإبراهيـم  )3) هـو 

.125/1

)4) اأحد فال�صفة الأندل�ص، وكان وزيراً لبن تيفلويت ملدة ع�رضين عامًا. 

)5) ُذِكر اأّنه كان يف �صفر ونزل على بدوي فاأكرمه، وقد تخيل اأّنه ر�صول مللوك امللثمني اأو مّمن يلوذ بهم، فلّما اأعلمه غالمه 

اأّنه من بني اأمّيه هاج واأخذ رحمه، وحلف اأن ل يبقى له يف منزل، فقال لغالمه: اإذا �صئلت عني فقل اإّنه من اليهود، فاإّنه 

اأم�صى حلالنا. املغرب 60/1. 

)6) حوادث الرتجمة توؤيد ما ذهب اإليه املّقري. 
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-1-

]ال�رضيع[يف املغرب )1: 62):
ــــــٌة ْوبَ اأَ ــــْل  َه اَء  ــــرَّ ــــَغ ال ـــَة  ـــبَ ـــْرُط ُق ــيــْب؟)1)1-  ــاِم املـُـ�ــسِ ــَم ــِل احِل ــْب ــْن َق ــِك ِم ــْي اإِل

ـــاً ـــَدن َديْ تُـــُه  ـــرَّ �ـــسَ ــــْد  َق ِذْكـــــــُرِك  ــْب؟)2)2-  ــي ــِب ــِك احَل ــْي ــاِك وِف ــسَ ــ� ــَف اأَنْ ــْي وَك

-2-

:
(3(

]الطويل[يف نفح الطيب )4: 299)
هْم ِعزَّ هُر  الدَّ �َس  َعوَّ َقْد  الأُىل  ابُن  اأَنَا  ــَرا1-  ــكُّ ــنَ ــتَّ ــوا ال ــَحــبُّ ــتَ ــــُذلٍّ وَقـــلُّـــوا وا�ــس ِب

َمــاِن ِبَــ�ــرْصٍق ــوٌك َعــَلــى َمــرِّ الــزَّ ــُل َا2- ُم ـــْم َدْهـــُرُهـــْم وتَــغــرَّ ـــاُه وَغـــــْرٍب َدَه

ابَُهْم ُم�سَ وؤَاِل  ِبال�سُّ تُْذِكَرنُْهْم  فال  ـــَرا)))3-  ـــَذكَّ يُـــتَ اأَْن  ْزِء  ـــــرُّ ال َحـــيـَــاَة  ــــاإِنَّ  ف

)1) �صدر هذا البيت ماأخوذ من قول ال�صيخ اأبي بكر املخزومي: 

ــــــٌة اأَْوب َل  َهـــــْل  اَء  ــــرَّ ــــغ ال ـــَة  ـــب ـــرط العهداأق ـــك  ذل لــنــا  ــو  ــدن ي وهـــل  ـــِك  ـــْي اإِل

انظر نفح الطيب 155/1.   

)2) الديدن: الداأب والعادة. 

التخريج )1):   

)1-2) املغرب 62/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 146. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 482.   

)3) قال املّقري: »وُحكي اأن اأيوب بن �صليمان ال�صهيلي املرواين ح�رض يومًا عند ابن باجة، وال�صاعر اأبو احل�صن بن جودي 

 ال�صّن، 
َّ
اإذ ذاك فتي اأبو احل�صن بن جودي ملعرفته، وكان  هناك، فتكلم املرواين بكالم ظهر فيه نبل واأدب، فت�صّوف 

فقال له: من اأنت اأكرمك اهلل تعاىل؟ فقال: هال �صاألت غريي عني، فيكون ذلك اأح�صن لك اأدبًا ويل توقرياً. فقال ابن 

جودي: قد �صاألت من املَُعرِّف عنك فلم يعرفك، فقال: يا هذا، طاملا مّر علينا زمان يعرفنا من يجهل، ول يحتاج من 

يرانا فيه اأن ي�صاأل. واأطرق �صاعة، ثم رفع راأ�صه واأن�صد: الأبيات. ففطن ابن جودي اأنه من بني مروان، فقام وقّبل راأ�صه، 

واعتذر اإليه، ثّم ان�رضف املرواين«. نفح الطيب 299/4. 

)4) الرزء: امل�صيبة. 

التخريج )2):   

)1-3) نفح الطيب 299/4. وبنو اأمية يف الأندل�ص 146. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 482.   
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-3-

:
(1(

]الكامل[يف املغرب )1: 61)
ونَــْحــَوُه ــاُة  ــَف ــُع ال لَذ  ـــِه  ِب ـــْن  َم يَــا  ــُع؟1-  ــنَ ــسْ ــا اأَ� ـــي: م ـــِن مـــــان ُدلَّ ــــِت الأَ َرَق

ِمْن ُمتُّ  �ُسوؤاٍل  َعْن  َوْجِهي  ْنُت  اإْن �سُ ُع2-  يَْخ�سَ ل  لــلــَوَرى  ــي  ــِل ــْث وِم ــــوٍع،  ُج

-4-

:
(2(

]الطويل[يف املغرب )1: 61)
ــِذي الَّ ـــَل  َم الأَ ــَك  ِب ــْغ  ــُل اأَبْ مَلْ  اأَنـَــا  اإذا  ائُع1-  �سَ ــْ�ُ  فــالــ�ــسَّ ـــــاَم  الأَيَّ ـــِه  ِب ــُت  ــْع ــَط َق

-5-

:
(3(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 76)

)1) قال ابن �صعيد: »ملا ظفر ابن حمدين ح�صل يف يده اأيوب، فكلمه بكالم األن به قلبه، اإل اأنه اأمره اأن يغيب عنه، فرحل 

اإىل �رضق�صطة وملكها ابن تيفلويت، فكتب اإىل وزيره ابن باجة: البيتني، فت�صبب له يف اإح�صان من قبل امللك، على اأن 

يرحل عن بلدهم فراراً من هذا الن�صب، فقال: احلمد هلل الذي اأ�صعدنا به اأوًل، واأ�صقانا به اآخراً«. املغرب 61/1. 

التخريج )3):   

)1-2) املغرب 61/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 147. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 483.   

)2) قال ابن �صعيد: »كان يخدم ابن احلاج، فلّما ثار ابن احلاج يف مدة امللثمني اأن�صده ق�صيدة فيها البيت. فاعتذر له بالفتنة، 

فقال: اإن مل يكن ما ارتقبته فليكن وعد والتفات، اأتعلل بهما، واأعلم منهما اأين يف فكر الأمري، فال�صكوت يطم�ص اأنوار 

الآمال، وُيغلق اأبواب الرجاء« املغرب 61/1. 

التخريج )4):   

)1) املغرب 61/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 147. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 483.   

)3) قال املّقري: »وكتب اأيوب بن �صليمان املرواين اإىل ب�صام بن �صمعون اليهودي الو�صقي يف يوم مطري: ملا كنت - و�صل 

اهلل تعاىل اإخاءك وحفظك - مطمح نف�صي، ومنزع اختياري من اأبناء جن�صي، على جوانبك اأميل، واأرتع يف ريا�ص 

خلقك اجلميل، هزتني خواطر الطرب والرتياح، يف هذا اليوم املطري، الداعي بكاوؤه اإىل ابت�صام الأقداح، وا�صتنطاق 

البم والزير، فلم اأر معينًا على ذلك، ومبلغًا اإىل ما هنالك، اإل ح�صن نظرك، وجت�صمك من املكارم ماجرت به عادتك، 

وهذا يوم حرم الطرف فيه احلركة، وجعل يف تركها اخلري والربكة، فهل تو�صل مكرمتك اأخاك اإىل التخلي معك يف 

زاوية، متكئًا على دن م�صتنداً اإىل خابية، ونحن خالل ذلك نتجاذب اأهداب احلديث التي مل يبق من اللذات  =
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َعــَلــى يَـــْومـــاً  الـــــَمــْرَء  يُــِعــُن  ول  ـــاْع1-  ـــبَ ـــطِّ ال َكــــــــِرميُ  اإلَّ  َراَحــــــِتــــــِه 

الـ اإىل  ــي  ــنِّ ِم ــمــُع  والــ�ــسَّ ــــا  اأَنَ وهــا  ا�ْسِتَماْع2-  َحــِلــْيــُف  ــوِق  الــ�ــسَّ وُذو  بـَــاِب 

ــى ــنَ ُ امل ِبــنَــْيــِل  َداٍع  ـــــى  اأَتَ َفــــــاإِْن  ــــــَوَداْع3-  ال ـــَم  ـــْع وِن ـــان  ـــَج ـــسْ اأَ� َع  َودَّ

=   اإل هي، وجنيل الأحلاظ فيما تعودت عندك من املحا�صن والأ�صماع يف اأ�صناف املالهي، واأنت على ذلك قدير، وكرمك 

بتكلفه جدير: الأبيات«. نفح الطيب 75/5. 

التخريج )5):   

)1-3) نفح الطيب 76/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 147. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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د )ابن الأحمر) د بن ممَّ ))- ُممَّ

))))-2))هـ)

الّرحمن  �صليمان بن عبد  الّرحمن بن حممد بن احلكم بن  هو حممد بن حممد بن عبد 

الّنا�رض بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الّرحمن الأو�صط بن احلكم بن ه�صام بن عبد 

. يكنى 
(1(

الّرحمن بن معاوية بن ه�صام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم القر�صي الأموي

 .
(2(

اأبا عبد اهلل، وُيعرف بابن الأحمر

ثًا فا�صاًل، وفقيهًا على مذهب مالك، وذكر ابن الأبَّار يف معجمه طائفة من   وكان حُمدِّ

 .
(4(

، ُثمَّ روى حديثًا عنه
(3(

�صيوخه؛ اأ�صهرهم اأبو مروان بن �رضاج

 .
(6(

 �صنة 542هـ، وكانت ولدته �صنة 465هـ
(5(

 تويف ابن الأحمر مبدينة قربة

�سعره: 

 و�صــل اإلينــا مــن �صــعره �صتَّة اأبيـات يف قطعة واحدة ، وهي يف رثاء الفقيه ابن �رضاج. 

)1) املعجم يف اأ�صحاب علي ال�صديف 158. ويف ال�صلة 855/3، �صيق ن�صبه اإىل الّنا�رض عبد الّرحمن بن حممد، غري اأنه قال: 

اأحمد بن احلكم بدًل من حممد بن احلكم. وانظر الّذخرية 820/1. 

)2) ذكــر ابن حــزم اأّن بني مــروان جمبولـون علــى تف�صــيل ال�صــقرة ول �صــيما ولــد الّنا�رض منهم، فما منهم اإّل اأ�صقر 

اللقب، لكن  اأتى من هنا هذا  ابن حزم 130/1، ورمّبا  فيهـم خلقــة. ر�صــائل  اأّمهاتهـم، حّتى �صار ذلك  اإىل  نزاعــًا 

جذوة  انظر  املحدث.  الفقيه  الّرحمن  عبد  بن  معاوية  بن  حممد  اأ�صــهرهم  الأحمر،  بابن  عـرف  واحـد  غـري  هناك 

املقتب�ص 145/1، وبغية امللتم�ص 165/1، وتاريخ علماء الأندل�ص 733/2، وجمهرة اأن�صاب العرب 193، والديباج املذهب 

 .304/2

ال�صلة  489هـ.  تويف  اللغة،  يف  واإمام  م�صهور،  حمّدث  فقيه  �رضاج  بــن  امللك  عبــد  هــو  �صــراج:  بــن  مـروان  اأبــو   (3(

.532/2

)4) املعجم 158. 

)5) قربة: مدينة بالأندل�ص، بينها وبني قرطبة ثالثون مياًل. الرو�ص املعطار 453.

)6) املعجم 158.
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-1-

:
(1(

خرية )1: 820) ]الطويل[يف الذَّ
ُخُطوِبَها يِّ  ِق�سِ َعــن  ــا  َزايَ ــرَّ ال ــُه  ــْت َرَم ـــَوُه اأَيَّــــا! 1-  ـــْح ـــْت نَ َق ـــوَّ ـــاً َف ـــاأَيّ ــٍم َف ــْه ــ�ــسَ ِب

يــُحــُه ِ ــــَواُه �ــرصَ اأَنَّــــى َط ــا َعــَجــبــاً  ــيَ َف َطيَّا2-  ِه  نَ�رْصِ ِمْن  ْهَر  الدَّ يَْطِوي  َكــاَن  ــْد  َوَق

ــاثَــَرْت ــنَ َوتَ الُعال  َعــْر�ــِس  ُذَرا  َفــثُــلَّ  ــا)2)3-  ــيَ ــا وْه ــَه ــِب ــَراِت ُنُــــوُم املـَــَعـــاِل ِمـــْن َم

ــا َ �ــرَصَْحــَه يــِن بَـــنَّ ــــٍة لــلــدِّ اآيَ ُفْتيَا)3))- وَكـــْم  ول  ـــَواٍب  َج ــْن  َع فيها  يعَي  َومَلْ 

َعٍب يِف النَّْحِو َرا�َس ِجَماَحُه ــا))))- وَكْم ُم�سْ ــيَ ــْد اأَْع ـــوًل بَــْعــَدَمــا َكـــاَن َق ــاَد َذلُ ــَع َف

ــُه ــانَ اأَبَ للنَِّبيِّ  ــٍث  ــِديْ َح ِمـــْن  ـــْم  َوَك َو�سيا)-  َمــْنــِطــقــِه  ــِن  ُحــ�ــسْ ِمـــْن  ــُه  ــسَ ــ� ــبَ َواأَلْ

ام حني ذكر طائفة ممن رثى الفقيه اأبا مروان عبد امللك بن �رضاج: »ومنهم الفقيه الأديب اأبو عبد اهلل حممد  )1) قال ابن ب�صَّ

ابن حممد القر�صي املرواين النا�رضي، عني اأهل بيته اخلطرية، واأحد �صهبها املنرية، رثاه اأي�صًا بق�صيدة اأولها: الأبيات« 

الذخرية82/1. 

)2) الثََّلل: الهالك. 

)3) يف الأ�صل: »ومل يعرتفها«؛ ول معنى لها.

َعب: الذي مل مي�ص�صه حبل، ومل ُيركب. وَجَمَح الفر�ُص  )4) يف نفح الطيب: »وكم م�صعب للنحو قد را�ص �صعبه«. واملُ�صْ

: اللِّني؛ َذلَّ َيِذلُّ ُذلًّ وِذلًّ، فهو  لُّ لُّ والذِّ ب�صاحبه َجْمحًا وِجماحًا: ذهب يجري جريًا غالبًا، واْعَتزَّ فار�َصه وغلبه. والذُّ

َذُلوٌل، يكون يف الإِن�صان والدابة. الل�صان )ذلل). 

التخريج )1):   

)1-6) الذخرية 820/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 149. والأبيات لي�صت يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)6-5) نفح الطيب 307/4/128/5.   
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ميمي ))- اأبو يحيى بن الرَّ

)... - بعد 2))هـ)

 ،
(2(

رميمة اأهل  من  يحيى.  اأبو  وكنيته   ،
(1(

الّرميمي بابن  ُيعرف  بن حممد،  اهلل  عبد  هو 

واإليها ن�صب، وقد اأرجع املّقري اأ�صله اإىل بني مروان خلفاء الأندل�ص، فقال: »واأ�صل بني 

 .
(3(

ميمي من بني اأمية ملوك الأندل�ص« الرَّ

 ول يعرف اأول من ُلقِّب بابن الرميمي، فاأقدم خرب لهم ورد يف كتاب الإحاطة اإذ قال 

ل�صان الّدين: »وكانت وفاة زهري يوم اجلمعة عقب �صّوال من �صنة 429هـ، بقرية األُفْنت من 

خارج غرناطة، وات�صل خرب هذه الوقيعة باأهل املرّية، ف�صبطوا بلدهم واأ�صندوا اأمرهم اإىل 

. ومن املرجح اأّن اأبا بكر هذا هو املو�صوم بهذه ال�صفة، وعلى 
(4(

�صيخهم اأبي بكر الّرميمي«

هذا ظّلت بقية ن�صبهم اإىل مروان بن احلكم جمهولة. 

 وتوىّل اأبو يحيى بن الرميمي مقاليد املرّية حني ثار اأهلها باملوحدين، فقّدموا اأبا يحيى 

. وقد ذكر ابن الرميمي اأنه اأكره على قبول الأمر، فقال �صعراً: 
(5(

عليهم

 .
(6(

 اأرى فتنًا تك�ّصف عن لظاها... الأبيات

. وا�صتطاع ابن الرميمي 
(7(

لكنَّ مدة حكمه مل تطل، فقد غزاه الن�صارى واحتلوا املرّية

)1) املعجب 210.

)2) نفح الطيب 79/5، وهي قرية من اأعمال قرطبة.

)3) امل�صدر نف�صه 79/5، ولي�ص من الغريب اأن ينت�صب بنو مروان اإىل قرية �صغرية زمن الفتنة، فقد �صاع بينهم اإخفاء الن�صب 

خوفًا ورهبة من العامة واحلّكام، حّتى اإّن اأحدهم مل يتورع اأن ي�صف نف�صه باليهودي؛ لأّنه اأم�صى حلاله. انظر ترجمة 

اأيوب ال�صهيلي. 

املريّة خلفًا خلريان  ثمَّ  مبر�صية  ا�صتبد  العامرية،  مماليك  اأحد  العامري  بزهري: هو زهري  واملق�صود   ،217 الأعالم  اأعمال   (4(

العامري فاأح�صن فيها. وانظر ترجمة اأبي بكر الرميمي يف تكملة ال�صلة 218/1. 

)5) نفح الطيب 79/5. وانظر تاريخ مدينة املريّة 50. وقد روى املراك�صي يف املعجب 210، اأّن ابن الرميمي توىل الأمر بعد 

اإخراج املرابطني، وبعد اعتذار القائد ابن ميمون �صاحب البحر عن ذلك. 

)6) نفح الطيب 80/5. 

)7) املعجب 210، وقد مّت ذلك يف 542هـ، وجاء ال�صيد �صامل بخرب نقاًل عن يو�صف اأ�صباخ مفاده: اأّن الن�صارى اأخذوا املرّية من 

حممد بن �صعد وايل ابن مردني�ص على بلن�صية ومر�صية. انظر تاريخ مدينة املريّة الإ�صالمية 94، وبالعودة لتاريخ    =
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الفرار اإىل مدينة فا�ص، ف�صاءت حاله هناك، حّتى اأ�صبح يتعي�ص من الوراقة، وياأخذ احل�صنة، 

قال املّقري: »ففّر اإىل مدينة فا�ص، وبقي بها �صائعًا خاماًل، ي�صكن يف غرفة، ويعي�ص من 

 .
(1(

الّن�صخ، فقال: اأم�صيت بعد امللك يف غرفٍة... الأبيات

واأن�صدها لبع�ص الأدباء، فبينما هو ليلة ين�صخ ب�صوء ال�رضاج؛ اإذا بالباب يقرع، ففتحه 

َّة فيها جملة دنانري، وقال: خذها من كفِّ اأخ  �صخ�ص متنكر ل يعرفه، وقد َمدَّ يده اإليه ب�رضُ

، ومن البنّي اأّن 
(2(

ل يعرفك ول تعرفه، واأنت املف�صل بقبولها، فاأخذها، وح�صن بها حاله«

ابن الرميمي كان حّيًا �صنة 542هـ، غري اأنَّ وفاته وكذا مولده بقيا جمهولني. 

ابن  باملريّة، وحتالف مع  ثار  الذي  الرميمي  ابن  ابن �صعيد يف املغرب حفيد  وقد ذكر 

هود حّتى �صار وزيره، فقال: »ثار بها حممد بن عبد اهلل بن اأبي يحيى الرميمي، وخطب 

اإىل  ثّم خرج  باملريّة،  بلده، وا�صتبدَّ  فقتله يف  بابن هود  ثّم غدر  لبن هود و�صار وزيره، 

. ومن اأحفاد ابن الرميمي من وزر لبن الأحمر يف غرناطة، قال ل�صان الدين 
(3(

تون�ص«

متحّدثًا عن حممد بن يو�صف بن حممد بن ن�رض: »وا�صتوزر الرئي�ص اأبا عبد اهلل بن الرئي�ص 

 .
(4(

ميمي« اأبي عبد اهلل الرُّ

�سعره: 

يف  والثانية  احلكم،  تولّيه  يف  الأوىل  قطعتني؛  يف  اأبيات  �صتة  �صعره  من  اإلينا  و�صل   

ال�صكوى من ماآل حاله.

=   الأندل�ص لأ�صباخ ظهر التبا�ص الأمر على ال�صيد �صامل، فاأ�صل العبارة: »واملرجح اأن املرّية مل تكن يومئذ حتت حكم حممد 

ابن �صعد اأمري بلن�صية ومر�صية« انظر تاريخ الأندل�ص يف عهد املرابطني واملوحدين234/1.

وا�صتطاع عبد املوؤمن اأن ي�صرتدها بعد ع�رضة اأعوام. انظر املغرب 198/2، وتاريخ مدينة املرّية الإ�صالمية 50، 94.  

)1) انظر �صعره يف ال�صفحة التالية.

)2) نفح الطيب 80/5.

)3) املغرب 198/2، واأعمال الأعالم 286، ولإحاطة 132/2.

)4) الإحاطة 96/2، ولعل املذكور يكون ابنًا لقاتل ابن هود. 
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-1-

:
(1(

]الوافر[يف نفح الطيب )5: 80)
لََظاَها َعـــْن  ــَف  تـَـَكــ�ــسَّ ِفــتَــنــاً  اأََرى  ـــَداُع1-  ـــسِ ـــ� ـــَفـــاِق لـَــــُه انْ ـــــــاٌد بـــالـــنِّ َرَم

ــاٍر ــثَ ــِت انْ اإىل  ـَظــاُم  الــنِـّ ــا  ــَه ِب واآَل  ـــاُع2-  ع ـــرَّ ـــُل وال ـــاِف ـــسَ ــا الأَ� ــَه ـــاَد ب ـــسَ و�

ِمْنها ْمُت  ُج�سِّ ــا  َم َكــرَّ  �ساأَحمُل  ـــاُع)2)3-  ـــسَ ـــ� ــه لـــلـــَهـــْول اتِّ ــي ـــدٍر ف ـــ�ـــسَ ِب

-2-

:
(3(

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 80)
ــٍة ــْرَف ُغ ــِك يف  ــْل ُ امل ــَد  ــْع بَ ــُت  ــْي ــ�ــسَ اأَْم ـــــِل1-  ـــــْدَخ َ ـــِة وامل ـــاح ـــسَّ ـــ� ـــقـــِة ال ـــيِّ �ـــسَ

َوجهَها  ــْن  ِم الأَْرَزاُق  تَ�ْستَوح�ُس  َمـــْعـــِزِل2-  ــــَر يف  ْه ــــدَّ ال ـــــــَزاُل  تَ َفـــمـــا 

ول لـَــَديـْــَهـــا  ــوِت  ــُق ــال ب ــُخ  ــسْ ــ� ــنَّ ال ــِل3-  ُمــْفــ�ــسِ ٍخ  اأَ ـــــفُّ  َك ـــا  ـــَه ـــَرُع ـــْق تَ

)1) قال املّقري: »وقال له بع�ٌص: هذا �صعرك اأيام خلعك، فهل قلت اأيام اأمرك؟ قال: نعم، ملا قتل اأهل املرية ابن خملوف 

عامل عبد املوؤمن، واأكرهوين اأن اأتوىّل اأمرهم قلت: الأبيات«. نفح الطيب 80/5. 

: القيد من ليف اأو خو�ص.  )2) الكرُّ

التخريج )1):   

)1-3) نفح الطيب 80/5. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)3) قال املّقري بعد ذكره �صياع املرية من الرميمي: »ففر اإىل مدينة فا�ص، وبقي بها �صائعًا خاماًل، ي�صكن يف غرفة ويعي�ص 

من الن�صخ، فقال: الأبيات. واأن�صدها لبع�ص الأدباء، فبينما هو ليلة ين�صخ ب�صوء ال�رضاج اإذا بالباب يقرع، ففتحه، فاإذا 

�صخ�ص متنكر ل يعرفه، وقد مّد يده اإليه ب�رضة فيها جملة دنانري، وقال: خذها من كفِّ اأخ ل يعرفك ول تعرفه، واأنت 

املف�صل بقبولها، فاأخذها، وح�صن بها حاله«. نفح الطيب 80/5. 

التخريج )2):   

)1-3) نفح الطيب 80/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 148. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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))-الأ�سمُّ املروان

)... - حيّاً )))هـ)

يف، ومل تذكر كتب الأدب ا�صمه اأو ترفع ن�صبه،  َب بال�رضَّ ، وُلقِّ
(1(

 ُعِرَف بالأ�صّم املرواين

غري اأنَّها اأ�صارت اإىل اأنَّه من ولد ال�رضيف الطليق، وذهب عبد الواحد املراك�صي اإىل اأنه كان 

 .
(2(

ه �رضيفًا لأمِّ

 وقد ذكر ابن حزم يف جمهرته اأنَّ الطليق اأعقب اأربعة من الولد هم: يزيد اأبو خالد، 

، ول ُتْعَرف �صلته باأحدهم. 
(3(

ولبيد اأبو ليلى، وعبيد اهلل اأبو اأمامة، واأربد اأبو زبيد

ا خربه مع عبد املوؤمن بن علي يف جبل الفتح؛ فيدلُّ على اأنَّ وفاته تاأخرت عن عام   واأمَّ

555هـ. ول ُتْعلم �صنة ولدته. 

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره اأربعة و�صبعون بيتًا يف �صبع قطع، اأ�صهرها ق�صيدته املطّولة يف مدح 

ا بقّية �صعره فاأغلبه يف الو�صف.  عبد املوؤمن بن علي، اأمَّ

-1-

:
(4(

]الب�صيط[يف املن بالإمامة )160)

)1) رايات املربزين 114، واملعجب 216.

)2) املعجب 216. وهو اأمر لو �صحَّ خلرج ال�صاعر من بني مروان، ولكن اأغلب العلماء ن�صبوه اإىل املروانية، وهذا ما يحمل 

على اإثباته فيهم. وانظر املقتطف 104، اإذ قال: »من ولد النا�رض خليفة الأندل�ص«. 

)3) جمهرة اأن�صاب العرب 103. 

)4) قال ابن �صاحب ال�صالة بعد ذكره طائفة من ال�صعراء املهنئني لعبد املوؤمن بن علي يف جبل الفتح: »قام القر�صي الأمي 

القرطبي املعروف بالطليق-عرف بالطليق ب�صبب جده الذي اأطلقه ر�صول اهلل  - فـاأن�صد واأجاد، وا�صتح�صن �صعره، 

وكان الكاتب اأبو احل�صن عبد امللك ابن عّيا�ص القرطبي كاتب اخلليفة، واقفًا يح�ّصن اأبياته ويكررها، واأولها: الأبيات. 

وعند اإكمال هذه الق�صيدة بالإن�صاد، تهّلل وجه اأمري املوؤمنني  لها وحل�صن اأغرا�صها، وهّزته اأريحّية املعارف مبا فيها 

من الأو�صاف، وتبلج فلق جمده عن هبة جزلة للقر�صي الطليق، اأبدت لقوله القبول، و�صفرت له عن وجه طليق«. املن 

بالإمامة 159. 
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الَهَرِب ِمــَن  اأَْوَقـــى  ُجنٌَّة  للِعَدا  َما   -  1 ــِب)1)  ــَل ــطَّ ال اهلِل يف  ــُل  ــْي وَخ ــرُّ  ــَف امل ــــَن  اأَيْ

ــٍة ــاِدِم ــَق ِب ـــْت  َزلَّ ــاً  ــَدم ــوا َق لُ ــدِّ ــو بُ ــِب)2) 2 - لَ ُع ــرُّ ــَن ال ــاراً ِم ــيَّ ــبَــَح الــُكــلُّ َط لأَ�ــسْ

�َساهقٍة َراأ�ــِس  يف  َمْن  يَْذَهُب  ــَن  واأيْ  -  3 ــُهــِب)3)  بــالــ�ــسُّ اهلِل  ــاُء  ــَم ــسَ � ـــُه  َرَمـــْت اإذا 

بَهالِتِه ِمْنُكْم  َجى  الدُّ ــْدُر  بَ لَذ  َقْد   -  ( الأَ�ِسِب)))  ِغْيلِه  يف  َى  ال�رصَّ لَْيُث  واْكــَ�َّ 

نَْدلُ�ٍس اأَ اأَْقَطاِر  يف  وِم  الــرُّ َعِن  ْث  َحــدِّ   ( ــِن بــالــَعــرِب)))  ــْد َمــالأَ الــِعــْ�يْ والــبَــْحــُر َق

َحَلٍك الَهْيَجاَء يف  يرَْتُك  َمْن  ُكلِّ  ِمْن  بالُع�ُسِب))) ) -  الَغْ�اُء  اْخ�رَصَِّت  اإذا  َجْمٍر 

ـــَرٍة ـــاِج ــتــاٍة وَه بَــــْنَ مــ�ــسْ ــٍب  ــلَّ ــَق ُم ــَهــِب))) )   والــلَّ املـَــاِء  بَــْنَ  ْيِف  ال�سَّ تََقلَُّب 

�َساِبَحٍة بَْطَن  ِطْرٍف  َظْهُر  ِبِهْم  يَْرِمي   -  ( َخِب)))  �سَ يف  والبَْحُر  �ُسُغٍل  يف  فالَ�ُّ 

ــٍة ــاِدي ـــاُر َع نَ ــُهــْم  ــْن ِم ــُ� املَـــاَء  ــْع ُلِب 9 - وتَ وال�سُّ ــــاِن  الأَْوثَ َعــاِبــُد  ِبَها  َلى  يَ�سْ

ِبِه ـــاُم  َم ــْد َحــلَّ الإِ َق ــوُد َطـــاِرَق  ــِب)9)10- وَط ت ــرُّ ال ـــَن  اأَمْيَ ملُْو�َسى  َكــاَن  وِر  كالطُّ

َكرٍم  ِمْن  اُه  َغ�سَّ َما  وُد  الطَّ يَْعِرُف  لَْو  حِب)10)11-  لل�سُّ الَكفَّ  فيِه  النَّوُر  يَْب�ُسِط  مَلْ 

ــــُه ِذْرَوتَ َحـــلَّ  ــاً  ــاأْ�ــس بَ ــَن  ــقَّ تَــيَ ـــو  َولَ ــِب)11)12-  َرَه ومْن  َخــْوٍف  ِمْن  كالِعْهِن  لََعاَد 

ثاِنيًة ــُح  ــْت ــَف ال َهـــذا  يُـــَعـــاَوُد  ــه  ــْن ِم احِلَقِب13-  �َساِلِف  يف  ثـُـوا  َحــدَّ ما  َعاَف  اأَ�سْ

ِتِه ِعزِّ ــْوَب  ثَ اً  غ�سّ يُن  الدِّ ويَلبَ�ُس  ــِب)1-  ــِغ تَ ملْ  ـــُه  ـــْن َع بَـــــْدٍر  ـــــــاَم  اأَيَّ ــــــاأَنَّ  َك

)1) يف الأ�صل: »كيف املفر«. وما اأثبته من �صائر امل�صادر. ويف الوايف يف نظم القوايف: »اأوقى من العرب«.

)2) يف الأ�صل: »َقَدمًا زالت بقادِمِه«، واملثب من زاد امل�صافر. وقوادم الطري: مقادم ري�صه، وهي ع�رض يف كل جناح.

هاب: نار �صاطعة.  )3) يف زاد امل�صافر: »يهرب«. وال�صاهق: املكان املرتفع. وال�صِّ

)4) وال�رضى: مو�صع تن�صب اإليه الأ�صد. والأ�صب: املو�صع كثري ال�صجر. 

ا الّنهر: �صاطئاه. )5) ِعرْبَ

)6) احللك: �صدة ال�صواد. والغرباء: الأر�ص. 

)7) امل�صتاة: مكان ال�صتاء. 

ياح واجللبة. خب: ال�صِّ )8) ال�صَّ

.a ور: اجلبل الذي كلَّم اهلل عليه مو�صى )9) الطُّ

)10) يف نفح الطيب: »يب�صط النور«. والغور: املطمئن من الأر�ص.

)11) يف نفح الطيب: »ل�صار كالعني«. والرهب: اخلوف.
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واْختََلَطْت ــاَم  الأَيَّ َقــاَرَع  َمْن  تَْدِبْرُ  ِب)1))1-  والُق�سُ ْمِر  بال�سُّ الَوَغى  يف  اآراوؤُُه 

اأََعــاديـَـِه اأَْفــنَــْت  ــْزوٍة  َغ ِمــْن  اآَب  اإْن  النَّ�َسِب)1-  ــَم  ــَظ ْع اأَ ـــَرى  لأُْخ ـــاُب  الإِيَ ــاَن  َك

ِتِه  ِبِهمَّ ى  الأَْق�سَ ِف  ال�رصَّ اإىل  �َسَما  ــَعــِب)1-  ــــُم الــتَّ ـــــْزٌم َدائ ـــٌح وَع ـــِريْ ــــٌن ُم ِديْ

اأَنَْدل�ٍس ــوَق  َف تَــَدىلَّ  َجلَّى  َوِحـــْنَ  َكــثَــِب)2))1-  ــْن  َع يَْنَفكُّ  ل  ِر  الطَّ ـــاِرُح  وَج

بُُعٍد ِمْن  احَلــْرُب  َدَعْتُه  ما  اإذا  َمْلٌك  اللَِّجِب)3)19-  اَلْحَفِل  اأََمـــاَم  فِنُ  ال�سَّ ــاَر  َط

َِّة الأَْقــَطــاِر نَــاِزحــٍة ــرصَ ــ� ــا بــَن ُمْ َطرِب)))20- َم ُم�سْ يْــِح  الــرِّ ِغَماِر  يف   ٍ واأَْخــ�ــرصَ

َراحتُُه الأَْرَواَح  تَْختَِطُف  واَلْي�ُس  َدِرِب)))21-  َعــاِئــٍم  اأو  ـــٍد  َزب ــابــٍق  �ــسَ ـــْن  ِم

اأَْرِديـَــــٌة والآُل  فَّها  �سَ ــٌب  ــاِئ ــتَ َك الُكتُِب22-  يف  الأَ�ــســطــاَر  فاأَ�ْسبَهِت  بي�ٌس 

َفَلْم  الَقْرَوان  ــاِر  ِديَ ِجبَاَل  َدا�َسْت  كــالــُكــثُــِب)))23-  ـــِي  وْه اإلَّ  ـــَة  ـــنَّ ِع الأَ ــِن  ــْث يَ

َعًة ُمْر�سِ ِْك  الــ�ــرصِّ ِبـــاأُمِّ  ـــاَخ  اأَنَ َحتَّى  ــلــِب))))2-  ــاً َعــَلــى َح ــّم ـــــا َحــَلــبــاً َج اأَْولَدَه

ُمها َمْب�سِ اِب  للُخطَّ يَْفرَتُّ  َح�ْسنَاء  �سِنِب))))2-  َمب�سٍم  لَعْن  ْيِف  ال�سَّ َجْوَهِر  َعن 

تََكنََّفها ــوٍر  �ــسُ ُذَرى  ــْن  ِم َمِنْيَعة  ِب)9))2-  َغ�سَ ِمــْن  ـــواِج  الأْم ُمــْزِبــِد  ـــٍر  َوَزاِخ

اِعدًة �سَ اَلــوِّ  ِخنَاِق  يف  تََغْلَغَلْت  بَِب)10))2-  �سَ يف  النَّْجِم  َمــَداَر  ْبنَا  َح�سِ َحتَّى 

لََها اِر  احِل�سَ ُطــوُل  َغاَدرَها  وِحــَن  الَعَطِب)2-  َعلى  ــَفــى  اأَ�ــسْ ــٌب  ــْرَك َم َكــاأَنَّــهــا 

اع.  ب: يقال �صيف قا�صب وق�صيب اأي قطَّ مر: كناية عن الرماح. والُق�صُ )1) املقارعة: املنازعة. وال�صُّ

)2) جّلي: ظهر. وتدىّل: نزل.

)3) اللجب: العرمرم ذو �صوت وجلبة.

)4) نزح: َبُعُد. و�رضف اأخ�رض لل�رضورة. 

ِرب: املجرب. )5) الزبد: الرغوة يف اأعلى املاء. والدَّ

)6) الكثب: جمع كثيب؛ كثبت الرتاب فانكثب اإذا نرثت بع�صه فوق بع�ص.

)7) اأناخ الإبل: اأبركها. واأم ال�رضك: املراد بها مدينة املهدية التي ملكها الفرجنة �صنة 543هـ. وقد امتنعت على عبد املوؤمن 

زمنًا حّتى فتحها �صنة 555هـ.

اُب: جمع اخلاطب. واملب�صم: الثغر. وال�صنب: ماء ورّقة جتري على الثغر. )8) يفرت: ي�صحك �صحكًا ح�صنًا. واخُلطَّ

)9) تكنفها: اأحاط بها. والزاخر: املمتد واملرتفع.

)10) التغلغل: الت�صلل. وال�صبب: ما انحدر من الأر�ص.
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َطاِئَعًة لِّ  ــذُّ ال ِبــاأَيْــِدي  اإلْيَك  اأَلَقْت  َلِب29-  وال�سَّ ــُلــوِب  املـَـ�ــسْ ِمــَن  ــنَــْتــَك  وَمــكَّ

ٌ َِ ِم اأَْعنَاِقهْم  ويف  الُعُلوُج  �َساَر  ــدِب)1)30-  ــتَ ــْن ــِدٍر لــلــَغــْزِو ُم ــتَ ــْق ــِو ُم ــْف ِمــْن َع

َفَرٍح مْن  النَّْجِم  لَلْم�ِس  الأُكفَّ  وا  ــَرِب31-َمدُّ ــْن َط ــوِب الــبـَـْحــِر ِم ــُوثُ ــُروا ِل و�ــســمَّ

َفــَوقَّــَرهــا َجــْهــاًل  ِقلِّيٌَة  �سِ ــْت  َخــفَّ ِلِب)2)32-  ال�سَّ الَقنَا  يف  َوَطْي�ٌس  احُل�َساِم  َخْرُق 

ُمْتََفاًل ِللَحْرِب  ُمْلَكَها  َو�َسيََّعْت  ــِل واحَلــــَرِب)3)33-  ــالــَويْ ـــْت اأُْخــتَــهــا ِب ملــا َدَع

نََفاًل ها  َجْي�سِ ِمــْن  بَعثَْت  َـــا  واإنَّ ــِهــِب))))3-  ــتَ ــْن ــُه يف َكـــفِّ ُم اأَلْــَقــى نـَـَفــاِئــ�ــسَ

وانَْقَلبَْت الَعْربَاِء  ِبالَعَرِب  َدْرَت  �سَ ــِب))))3-  ــَل ــَق ــْن َّ ُم ــــاٌح �ـــرصَ ــاِم ِريَ ــسَ ــ� َعـــِن احُل

بـَـ�ــرَصٌ ــُه  ل ــاداً  نَــقَّ ــْيــُفــَك  َهِب))) )3- فــكــاَن �ــسَ الذَّ َخاِل�َس  واأَبَْقى  يُوَف  الزُّ نََفى 

َج�َسٌد ــُه  ــالَ م ِزيَــــاٍد  ــــسَ  َراأْ� َوَردَّ  ــِب))))3-  ــ�ــسَ ــتَ ار ُمْ َــــوَّ م امل ــدَّ ــال ــــاِرٍن ب مــن َم

َجاِمٌَة َجـــْرَداُء  َظْهِرَها  َعن  اأَلَْقْتُه  ِب))))3-  ِ الـــرتَّ ِه  َخـــدَّ من  َم�سَحْت  اأنَّــهــا  لَــو 

)1) الِعْلُج: الرجل من كفار العجم. واملنن: النعم. واملنتدب: رجل ندب اأي خفيف يف احلاجة. ويف هذا البيت اإ�صارة اإىل 

عفو عبد املوؤمن عن الن�صارى، وتاأمينهم حلني خروجهم اإىل �صقّلية. 

قامت  املدة  هذه  ويف  الفرجنة،  ا�صتعادها  ثم  الزمن،  من  مدة  العرب  حكمها  املتو�صط،  البحر  و�صط  جزيرة  �صقّلية:   (2(

ِلُب: الطويل،  نها وثّقلها. وال�صَّ بنجدة فرجنة املهدية، بيد اأن عبد املوؤمن اأباد �صفنها، و�صلب �صبعة منها. ووقَّرها: اأي رزَّ

وب�صكون الالم هو اخلفيف يف احلركة. 

)3) الويل: حلول ال�رّض. واحَلَرب: اأن ي�صلب الرجل ماله.

)4) النفل: الغنيمة.

)5) يف نفح الطيب وزاد امل�صافر: »فاأبت بالقرب منهم وانقلبت عن ال�صيوف« ول ي�صتقيم وزنًا. والعرب العرباء: العرب 

اخلال�صة. 

يف منها. والزيوف: و�صف للدراهم املغ�صو�صة. ويف قوله هذا ت�رضيح بقتاله  )6) النقد والنّقاد: متييز الدراهم واإخراج الزَّ

ملن نكث عهده من العرب، مع بقاء مودته لهم عامة. وذهب �صفوان بن اإدري�ص اإىل اأّنه »اأخذه من قول املتنبي: 

َرَمـــٍق ذا  كـــاَن  مُت  ــــرصَ اأَ� ــن  َم َت�َسبوا  ل  بُــُع  ال�سَ ـَت  املَــيِـّ اإِّل  يَـــاأُكـــُل  َفــَلــيــ�ــَس 

ِبُكــم اُلـــنـــوَد  اهلَلُ  �ـــسَ  َعـــرَّ ــــــا  َواإِنَّ َرَجــعــوا«  اإِذا  َف�سٍل  ــال  ِب يَكونوا  ِلــَكــي 

انظر زاد امل�صافر 126.   

)7) هو حمرز بن زياد: اأحد اأمراء العرب، و�صاحب قلعة املعلقة، قتله عبد املوؤمن يف وقعة �صطيف �صنة 555هـ. انظر الوايف 

بالوفيات 171/25، ووفيات الأعيان 219/6. واملارن: الرمح ال�صلب اللدن. واملّوار: اجلاري. 

)8) اجلرداء: الق�صرية ال�صعر. والرتب: الذي اأ�صابه الرتاب.
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ُمْظِلَمٍة ُكــلَّ  عنَّا  اإيَــابُــَك  ــى  َجــلَّ ــرَتَِب)1)39-  ــْغ ــْن اإِيْــَحــا�ــِس ُم يــَن ِم واأنَّــ�ــس الــدِّ

انِْتَظاِركُم ُطــوِل  ِمــْن  ــرَة  اَلــِزيْ اإنَّ  ــــُظ ُمــْرتَــِقــِب0)-  ـــٍق حَلْ ـــِريْ ــا ِبـــُكـــلِّ َط ــَه ل

قبَّتَها اِء  البَْي�سَ اليَِد  ِبِتْلَك  اِفْح  �سَ ــنُــِب)2)1)-  الــطُّ َة  ــَودَّ ــ�ــسْ ُم ــبَــَحــْت  اأَ�ــسْ فاإنَّها 

اأَبَــداً َحاِنياً  الَعَطايا  َجِزيَل  واْمنَْح  ـــِدِب)3)2)-  احَل املُ�ْسِفِق  ُحــنـُـوَّ  احُلــمــاِة  َعَلى 

َمْقَدِمِه ــِن  مُيْ ِمن  َعِلَقْت  َواِفـــداً  يَا  ُمْنَق�سِب)))3)-  ــْرِ  َغ ِبَحْبٍل  ـــاِن  الأََم ـــِدي  اأَيْ

َعــَمــٌم ــٌب  ــِك ــْن َم ِلــُعــالُه  ـــاً  ـــي َوَداِن واحُلــُجــِب)))))-  الآَفـــاِق  يف  النَّْجَم  يُــَزاِحــُم 

ٌم ُمْبتَ�سِ اِر  وَّ ــزُّ ــل ل املَــَواِهــِب  ــمُّ  َج يََهِب))-  مَلْ  فيِه  ــاً  ــت َوْق الــنَّــا�ــُس  يَ�ْستَْغِرُب 

وَخــاِطــرِه ــوىل  الــطُّ ــِه  ــِت َراَح ــْن  بَ ما  والأَدِب))-  بالِعْلِم  الــنَّــَدى  بـَـْحــُر  يَِفْي�ُس 

ٌل ُمتَّ�سِ ــــوُد  واُل ُه  ُ ِبـــ�ـــرصْ َـــا  َكـــاأَنَّ ِِب)))))-  ــرصَّ ــ� ــِب ال اِك ــرَّ ــَق َفـــْوَق ال ــاألَّ بَـــْرٌق تَ

ُمْبتَ�سٌم الِعْلِم  بَــاِدي  اهلِل  َخِلْيَفُة  ُمْنتََخِب))-  النَّْظِم  بَديِع  من  َجــْوَهــٍر  ــْن  َع

اأَرجاً بَا  ال�سَّ اأَثْواُب  ِمْنُه  اأَ�رْصَبَْت  َقد  يَِطِب)))9)-  مَلْ  ْو�ِس  الرَّ يِم  نَ�سِ َعــْرُف  لَــولُه 

ُقْرُطبٍَة اأَ�ْسيَاُخ  النَّوى  يَّ  ُع�سِ اأَلَْقْت  َلِب0)-  والطَّ ــاِت  ــاَج واحَل الــِعــزِّ  َمْنِبِت  يف 

ِنَعٍم ِمــْن  ْولَــْيــَت  اأَ َما  تَ�ْسُكُر  اأَتـَـْتــَك  ُحِب)))1)-  لل�سُّ ــَواِر  ــنَّ ال اأََرُج  ـــا  َ واإنَّ تَــُعــمُّ 

ِبَها َماُن  الزَّ ا�ْسَودَّ  اإَِذا  نـُـوراً  ــْزَداُد  تَ ـــَوِب)9)2)-  ـــنُّ ٌُج يف َحــاِلــِك ال ــا �ــــرصُ ــه ــاأَنَّ َك

ٌ�ِ �سَ َطْعُمُه  َخْطٍب  ُكلِّ  يف   ُ�ْ وال�سَّ َِب)10)3)-  ــرصَّ ــ� ــَن ال ــى ِم ــَل ْح ــُه اأَ ــبُ لـَـِكــْن َعــَواِق

)1) جلَّى: ك�صف.

داق.  )2) الطنب: حبل اخلباء وال�رضُّ

)3) احلدب: احلاين والعطوف. 

)4) املنق�صب: املنقطع.

د؛ لأن العمائم تيجان العرب. َم الرجل: اأي �ُصوِّ )5) املنكب: جممع عظم الع�صد والكتف. والعمم: ُعمِّ

ارب: الذاهب على وجهه يف الأر�ص. )6) ال�صَّ

)7) اأ�رضبت: اأ�صالت. والأرج: توهج ريح الطيب. 

)8) يف الأ�صل: »تعمُّ واإمنا اأرج«؛ وبها يختل الوزن.

)9) الّنوب: النوازل من احلوادث. 

ب: الع�صل الأبي�ص الغليظ. ، وقيل الدواء املر. وال�رضّ رِبُ: ع�صارة �َصجٍر مرٍّ )10) ال�صَّ
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ُكلِّهُم النَّا�ِس  يف  َمَعاِرُفكْم  َجــَرْت  ِب)1)))-  الُق�سُ الِهْنديَِّة  على  قاِل  ال�سِّ َجْرَي 

ِزيْنَتَها الأَيَّـــــاُم  تـَــاأُْخـــُذ  وُدْمـــتـُــُم  الُق�ُسِب)2)))-  ــا  ــراِدَه اأَبْ يف  ــُل  ــْرُف وتَ ِمْنُكْم 

-2-

:
(3(

 ]الب�صيط[يف نفح الطيب )5: 132)

ُقــَزٌح لَْثِمَها  ِمن  ــا  َدنَ اأَيْــٍك  وِبْنِت   -  1 ــى اأَْرَجـــاِئـــهـــا اأَثَـــــُر)))  ــَل ــُه َع ــْن ــاَر ِم ــ�ــسَ َف

َعَجٌب َمْنَظٌر  ِمْنَها  لَعْينَيَك  يَْبُدوِ   -  2 ــُه املـَــَطـــُر)))  ــاَغ ــسَ ــاٌر � ــسَ ــ� ـــٌد ونُ ـــْرَج َزبَ

)1) ال�صقل: اجلالء. والهندي: ال�صيف امل�صنوع يف الهند. 

)2) الق�صيب: اجلديد. 

التخريج )1):   

)1-55) املن بالإمامة 160.   

)1، 3، 5) املعجب 216.   

)1، 3، 2، 35، 36) زاد امل�صافر 126.   

)1، 3، 10-14) نفح الطيب 131/5.   

   ويف الوايف يف نظم القوايف الورقة55؛ جاء �صدر البيت الأول من�صوبًا للطليق، ويف هذا وهم َبنيَّ من اأبي البقاء 

فاأنى للطليق املتوفى يف مطلع املئة اخلام�صة اأن يلقى عبد املوؤمن �صنة )550هـ). 

)1، 3، 2، 35، 5، 10-14، 36) بنو اأمية يف الأندل�ص 150.   

اإذ جاء يف  لي�ص منها؛  الق�صيدة ما  اأمية يف الأندل�ص 432. وزاد املحقق يف  بني  )1، 3،  5، 2، 35، 10-14، 36) �صعر   

املعجب على ل�صان حفيد عبد املوؤمن بن علي: »اأّنه راأى على ظهر كتاب احلما�صة بخط اخلليفة عبد املوؤمن 

هذين البيتني، وقال يل رحمه اهلل: ل اأدري هما له اأو لغريه: 

بــعــاقــبــة تــعــبــاأ  ل  ــف  ــي ــس ــ� ال حــكــم  ــى احلــقــب  ــل ــبــقــى ع وخــلِّــهــا �ــســرة ت

ــف مــنــزلــة ــي ــس ــ� ـــال بــغــر ال ـــن بــالــكــتــب« فــمــا ت ــل  ــي اخل �ـــســـدور  ــــردُّ  ت ول 

املعجب 227.    

    وعّلق حمقق الكتاب يف احلا�صية: نح�صبها من �صعر الأ�صم املرواين، من ق�صيدته التي اأولها: ما للعدا جّنة اأوقى 

من الهرب. فاأخذ ال�صيد عمارة بهذا الكالم، واأدخل البيتني يف ق�صيدته من دون دليل. 

)3) قال املّقري: »وقال يف نارجنة: الأبيات«. نفح الطيب 132/5. 

)4) يف زاد امل�صافر ورايات املربزين: »فالح منه«. وقزح: قو�ص قزح املعروف.

)5) الن�صار: الذهب.

Diwan-Bin-Marwan.indb   572 12/8/09   9:39 AM



573

ــُه ْقــبَــ�ــسَ
اأَ اهلِل  ــيَّ  ــِب نَ ــى  ُمــو�ــسَ َكــــاأَنَّ   -  3  (1(! ُ ــُه اخَلـــ�ـــرصِ ــفَّ ـــرَّ َعــلــْيــَهــا َك ــــاراً وَج نَ

-3-

:
(2(

]الطويل[يف نفح الطيب )2: 20)
وبَــاِرِق الــُعــَذيـْـِب  ِذْكــَر  ــَدُعــوا  َف اأَل  َاِدِق)3)1-  ال�رصُّ َفْح�ِس  ِذْكِر  ِمن  تَ�ْساأَُموا  ول 

ُمــرْتٍف ُكــلِّ  ِمــْن  ْكِر  ال�سُّ ُذيُــوِل  ــرُّ  جَمَ َواِبِق)))2-  ال�سَّ املرُْتََعاِت  و�ِس  الُكوؤُ وجَمْــَرى 

اً َحا�رصِ ُدْمُت  ما  اللَّْحَظ  َعَلْيِه  َق�رَصُْت  ــاِئــِقــي)))3-  ــٍب مِلـَــــْراآُه �ــسَ ــْي وِفـــْكـــِرَي يف َغ

ــٍة ِبــَرْو�ــسَ ْت  تََق�سَّ ــاٍم  اأَيَـّ ِطــْيــَب  اأيَــا  ـــمِّ َحـــَداِئـــِق)-  ــى مَلـْـــِح ُغــــــْدَراٍن َو�ـــسَ ــَل َع

َدْوِحــَهــا َحَماِئُم  فيَها  َدْت  ـــرَّ َغ اإذا  ـــاِرِق))))-  ـــَه َ ـــْنَ امل ــاَب بَ ــتَّ ــُك تـَـَخــيَّــْلــتـُـَهــا ال

)1) يف زاد امل�صافر: »كليم اهلل اأقب�صها«. ويف رايات املربزين واملقتطف: »اأقب�صها«. والقب�ص: ال�صعلة من النار. 

التخريج )2):   

)1-3) زاد امل�صافر 127. ورايات املربزين 115. ونفح الطيب 134/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 151. و�صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص 435. 

)1، 3) املقتطف من اأزاهر الطرف 104.   

ادق، مق�صود للفرجة، ي�رضح فيه الب�رض،  )2) نقل املّقري عن ابن �صعيد قوله: »ومن منتزهات قرطبة امل�صهورة فح�ص ال�رضُّ

يف الأ�صم القرطبي  وتبتهج فيه النف�ص. اأخربين والدي عن اأخيه اأبي جعفر عبد امللك بن �صعيد قال: خرجت مع ال�رضَّ

اإىل ب�صيط اجلزيرة  وقد تدبج بالنوار، فلما حركنا ح�صن املكان، وت�صّوقنا اإىل الأركان، قال ال�رضيف: لقد ذكرين هذا 

ادق، فقلت له: فهل ثار يف خاطركم نظم فيه؟ قال: نعم، ثّم اأن�صد: الأبيات. قال اأبو جعفر:  الب�صيط ب�صيط فح�ص ال�رضُّ

فلما �صمعت هذا ال�صعر مل اأمتالك من ال�صتعبار«. نفح الطيب 20/2. 

)3) الُعذيب: ماء معروف بني القاد�صية ومغيثة. وبارق: مو�صع قريب من الكوفة.

)4) املرتعة: اململوءة. 

ائق: �صاقني ال�صيء فهو �صائق.  )5) ال�صَّ

وح: جمع الدوحة، وهي ال�صجرة العظيمة.  )6) الدَّ

التخريج )3):   

)1-6) نفح الطيب 20/2. وبنو اأمية يف الأندل�ص 151. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 436.   
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ُح�ْسنَها َفاَرْقُت  ْرِف  الطَّ باْخِتيَاِر  وما  ــِق)-  ــاِف ــنَ ــٍد ِمــــْن َزَمـــــاٍن ُم ــْي ــَك ـــْن ب ـــِك ولَ

-4-

:
(1(

]الطويل[يف زاد امل�صافر)126)
َفا اَء ِمْلُء الَكفِّ ِمْن يَاِب�ِس ال�سَّ مَّ بَِخيِل)2)1 - َو�سَ ــفَّ  وَك ــوٍب  ــبُ َمْ َقــْلــَب  َحــَكــْت 

ًل  ـــدَّ ــرَّ جُمَ ــَخ َف ِقـــْرِن  ــَهــا  ِب ِقيِل)3) 2 - َرَمــْيــُت  �سَ ْفَرتْنِ  ال�سَّ ي  ِبَا�سِ َكَعْهِدي 

ـَـا فــاإنَّ ــالَح  الــ�ــسِّ الــنَّــا�ــُس  ـــِدَم  َع اإذا   - ــيــِل)))3  ــِب ـــوٌد ِبــُكــلِّ �ــسَ ـــْوُج ــَي َم ــالِح ــسِ �

-5-

:
(5(

]خملع الب�صيط[يف رايات املربزين)115)
ــِديْـــِنـــي تُـــَفـــنِـّ ل  َهـــــــذه  يَـــــا  ـــِن)))1-  ـــِج َه َمــــْنــــِزٍل  يف  ُت  ْ �ـــــرصِ اأَْن 

ــا مِمَـّ ــــلِّ  ــــَح َ امل ــــُح  ــــْب ُق َفـــلـــْيـــ�ـــسَ  ــــي)))2-  ــــن َوِدي ــي  ــِب ــسِ ــ� ــْن َم يف  ــــَدُح  ــــْق يَ

ولَـــِكـــْن ـــٌة  ـــِويَّ ـــْل ُع ــُس  ــ� ــْم ــسَّ ــ� ــال ف  -3(((
ــــــــْنِ وِط َحـــــْمـــــاأٍَة  يف  ـــــُرُب  ـــــْغ تَ

)1) قال �صفوان بن اإدري�ص: »اأراد بع�ص النا�ص اأن يختربه فناوله �صخرة، وقال له: قل فيها. فقال: الأبيات« زاد امل�صافر 

 .126

)2) يف الوايف يف نظم القوايف: »لها قلب«. وال�صماء: ال�صلبة امل�صمتة. وال�صفا: ال�صخرة املل�صاء.

)3) املجّدل: ال�رضيع. و�صفرة ال�صيف: حّده. 

)4) يف الوايف يف نظم القوايف: »فاإنني«. 

التخريج )4):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .151 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .14 القــوايف  نظــم  فـي  الوافــي  وفــي   .126 امل�صــافر  )1-3)  زاد   

الأندل�ص 437. 

)5) قال ابن �صعيد: »وقوله، وقد نزل منزًل ل يليق ب�رضفه فعاتبته زوجته: الأبيات« رايات املربزين 115.

)6) يف نفح الطيب: »يا هذا«. ويف املطرب: »عاذلتي«. والتفنيد: اللوم وت�صعيف الراأي.

)7) يف زاد امل�صافر: »ات�صاع املحل«. وبه يختل وزن البيت، ويلزمه قطع همزة الو�صل حتى ي�صتقيم.

}. الكهف 86.  )8) احلماأة: الطني الأ�صود املننت. واأخذ ال�صورة من قوله تعاىل: {

التخريج )5):   
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-6-

]ال�رضيع[يف نفح الطيب )5: 132):
لـَـنـَـا ــْف  ــسِ لَــــُه: � ــُت  ــْل ُق ـــاِدٍن  ـــسَ ــــــَذا ونـَــــارْنَـــــنـَــــا)1)1- و� ـــتَـــانَـــنَـــا َه بُـــ�ـــسْ

ــٌة ــنَّ َج ــْم  ــُك ــان ــتَ ــسْ ــ� بُ ِل:  ـــاَل  ـــَق َف ـــارْنَ نَــــاراً َجــنَــى)2)2-  ـــنَّ ــى ال ــنَ ــــْن َج وَم

-7-

:
(3(

]الكامل[يف نفح الطيب )5: 132)
ــراً ــِح ــسْ ــ� ُم ِل  بـَــــَدا  ـــاٌح  ـــفَّ �ـــسَ هلِل  ــِه)))1-  ــِن ــْي ــِم ــيَ ــا ِب َفــــاأََفــــاَد ِعــْلــَم الــِكــْيــمــيَ

ِبــَلــَواحــِظــي ِه  ــَة َخـــدِّ ِفــ�ــسَّ ــُت  ــْب ــِه 2- َذهَّ ــِن ــجــي ــَع ـــــــَذاَك تَـــْفـــَعـــُل نَــــــاُرُه ِب وَك

عبد  اإىل  الأبيات  َبت  ُن�صِ  .201 املطرب  ويف   .133/5 الطيب  ونفح   .115 املربزين  ورايات   .126 امل�صافر  )1-3)  زاد   

العزيز بن اأبي الب�صام احل�صيني، جّد �صاحب املطرب. والطريف يف اأمر ابن دحية اأنه ياأتي اإىل �صعر بني مروان 

وينازعهم فيه، فقد �صبق اأن ذكر �صعراً لأخت جده اأمة العزيز، وقد ورد يف �صعر وّلدة، انظر مما ن�صب لها، =

امل�صادر خال  باتفاق  له  لي�صت  اأنها  الب�ّصام، والأرجح  اأبي  اإىل جده  اأخذ من �صعر الأ�صم ون�صبه  املو�صوع  =   ويف هذا 

املطرب. وبنو اأمية يف الأندل�ص 152. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 438. 

)1) يف النفح طبعة �صادر: »وقائل قال األ �صف«. 

)2) يف النفح طبعة �صادر: »قلت لهم ب�صتانكم«. 

التخريج )6):   

يف  اأمية  بني  و�صعر   .152 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .356  :7 �صادر)  )طبعة  الطيب  ونفح   ،132/5 الطيب  )1-2)  نفح   

الأندل�ص 437. 

)3) قال املّقري: »قال يف زلباين وهو قايل الزلبية: البيتني«. نفح الطيب 132/5. 

)4) م�صحراً: وقت ال�صحر. علم الكيمياء: كان يعرف قدميًا بعلم احليل. 

التخريج )7):   

)1-2) نفح الطيب 132/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 152. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 438.   
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))- ابن الأ�سبغ القرطبي

)... = نحو )))هـ)

 من اأهل قرطبة، و�صكن 
(1(

 هو اأبو احل�صني حممد بن عبيد اهلل بن الأ�صبغ القر�صي املرواين

 .
(2(

�ساطبة، ون�سبه ابن حوط اإليها فقال نقاًل عن ابن عّياد: »اأبو عبد اهلل ال�ساطبي«

ح ذلك فقال: »وال�صواب ما كتبت قبل يف ن�صبه، وكتبته من خط  ثم اإن ابن الأبَّار �صحَّ

. وبقي متام ن�صبه اإىل مروان بن احلكم جمهوًل. 
(3(

ابن عّياد نقلت ذلك«

ر يف الربع الأخري من القرن ال�صاد�ص  اأنَّ وفاته تقدَّ  ومل تذكر امل�صادر الكثري عنه غري 

بن  يو�صف  بن  اأحمد  اأبو جعفر  »اأن�صدين   :
(4(

اهلل بن حوط  �سليمان  اأبي  لقول  الهجري؛ 

 .
(5(

عياد،  قال اأن�صدين اأبي، قال: اأن�صدين اأبو عبد اهلل ال�صاطبي لنف�صه«

 �سعره: 

 له �صتة اأبيات يف قطعة واحدة. 

-1-

 ]الوافر[يف حتفة القادم )49):

اخَلــــْيــــزَراُن اَب  ـــرَتَ ـــسْ ـــا� ف ــْت  ــنَّ ــثَ تَ ــــحــــواُن)))1-  ــتُــِذلَّ الأق ـــْت فــا�ــسْ ـــاَه وَف

ــاً ــون ــنُ ُف ــا  ــَه ــي ــنِّ ــثَ تَ ِمــــْن  واأَبْــــــــَدْت  ـــَكـــاُن2-  ـــِقـــْنَ لــَهــا َم ُقــــُلــــوُب الـــَعـــا�ـــسِ

)1) حتفة القادم 49، وكذا املقت�صب من حتفة القادم 36، والوايف بالوفيات 10/4. 

)2) حتفة القادم 49، وعنه نقل املقت�صب 36. 

)3) حتفة القادم 49.

)4) هــو داود بــن �ســليمان بــن داود بــن حــوط اهلل الأن�ســاري: يكنــى اأبــا �ســليمان، توفــي مبالقـــة �ســـنة 621هـ. 

التكملة 318/1.

)5) تويف اأبو جعفر اأحمد بن يو�صف بن عياد �صنة 615هـ، والذي قابل ابن الأ�صبغ هو والده، وذكر ابن الأبَّار ذلك، وقد 

كتب عنه اأبو �سليمان بن حوط اهلل قطعة �سعرية يرويها عن اأبيه. التكملة 108/1. 

)6) تثنت: تلوت يف م�صيتها. وا�صرتاب: راأى ما يريبه. والأقحوان: نبات مفر�ص الألوان، دقيق العيدان اأبي�ص، كاأّنه ثغر 

 . جارية َحدثة ال�صنِّ
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ــٌل ــْي ــِت َق ِبـــنَـــا  يُـــبَـــاُء  ل  وَقــــالَــــْت  ـــِدي اأََمـــــــاُن)1)3-  ـــْن ـــٍف ِع ـــاِئ ــَس خِلَ ــ� ــْي ولَ

ــلِّــي َمَ ُمْلتَِم�ساً  ـــواَن  ـــسْ � ِرِ اأََرى  ـــاُن)2))-  َكـــــاأَنَّ الأَْر�ــــــسَ َعــــاَد بــهــا الـــنَ

ــُن َوْجــِهــي لــلــَغــَزالــِة ُحــ�ــسْ ــْت  ــال ــــاُن)3))- وَق ــــَم ـــُه اُل ـــْن وثـَـــْغــــِري ُتْــتَــنــى ِم

ــَريــ�ــٍس ُق ـــْن  ِم َعــْبــ�ــســمــيٌّ  ـــْت  ـــالَ وَق َزَمـــــــاُن)-  ول  ـــــْنُ  ـــــِع يُ َمـــــــاٌل  ول 

)1) يف الوايف بالوفيات: »ل يباه بنا«. وَباَء الرجل ب�صاحبه اإذا ُقِتَل به. 

)2) ر�صوان: َمَلك كرمي وهو خازن اجلنة.

)3) يف املقت�صب: »ُيجتنى منه«. والغزالة: ال�صم�ص عند طلوعها. 

التخريج )1):   

)1-6) حتفة القادم 49. واملقت�صب من حتفة القادم 36. وفيه الّزواتي بدًل من املرواين وهو حتريف.   

)1-5) الوايف بالوفيات 10/4. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 481. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).   
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9)- َعلّي بُْن اأَْحمد )ابن لُبَّال)

))0) - 3))هـ)

 هــو علــي بــن اأحمــد بــن علي بـن فتـح بن ُلبَّال بن اإ�صحاق بن اأمّيـة بن عبد اهلل بن 

 .
(2(

 الأموي
(1(

عبــد الّرحمـن بــن معاويــة بن ه�صـام بـن عبـد امللك بـن مـروان بن احلكم

والباء  الالم  بفتح  �صبطه  اإىل  بع�صهم  وذهب   ،
(3(

ُلبَّال بابن  ويعرف  احل�صن،  اأبا  يكنى 

 .
(4(

امل�صّددة

ويف ن�صبه هذا - اإن �صح - نظر رمّبا يدفع اإىل القول باأّنه قعدد بني مروان يف زمانه، فاإذا 

ا�صتعر�صنا اآباء من �صبقت وفاتهم ابن لبال من بني مروان، من مثل اأبي طالب عبد اجلّبار 

ابن  ، وكذلك 
(5(

اآباء الّداخل ع�رضة  حمن  الرَّ اأبي طالب وعبد  اأنَّ بني  املتوفى 516هـ، جند 

، على حني جند اأّن ما 
(6(

الأحمر املتوفى 542هـ، فبينه وبني عبد الّرحمن الّداخل اثنا ع�رض اأبًا

يف�صل بني ابن لّبال املتوفى 583هـ والّداخل �صبعة اآباء فقط. فال يعلم: هل ن�صبه املذكور اآنفًا 

؟
(7(

كامٌل، اأو حدث فيه اخت�صار ما بني اأمية وعبد اهلل البلن�صي

)1) الذيل والتكملة 169/5، ورفع ن�صبه اإىل عبد �صم�ص بن عبد مناف، ويف املطرب 97، ذكر ن�صبه فقال: »علي بن اأحمد 

بن علي بن فتح، وهو لّبال بن اأمّية بن اإ�صحاق القر�صي الأموي«. واملالحظ يف هذا الّن�صب اأمران: فالأول قوله: ابن 

فتح وهو لّبال، فيكون لّبال لقبًا لفتح، ولي�ص اأبًا له كما ورد يف الذيل، والأمر الثاين هو يف القلب يف قوله: اأمّية بن 

اإ�صحاق، فال يعلم اأيهما ال�صواب؟ و�صيق ن�صبه اإىل فتح يف املغرب 303/1، و�صيق ن�صبه اإىل ُلبَّال يف حتفة القادم 100، 

باإ�سقاط ما بني اأحمد وُلّبال، وكذا يف املقت�سب من حتفة القادم 74، ورايات املربزين 80، باإ�سقاط ما بني ا�سمه وُلبَّال، 

وكذا يف نفح الطيب 211/5، و�صلة ال�صلة 7: 108، باإغفال فتح، ويف غاية النهاية 76/2 �صيق ن�صبه اإىل جده علي، ويف 

بغية الوعاة 149/2، �صيق ن�صبه اإىل اأبيه اأحمد. 

)2) حدث حتريف يف بع�ص امل�صادر، فهو الأميي يف حتفة القادم 100، والأميني يف املقت�صب من حتفة القادم 74، والأمتي 

 يف �صلة ال�صلة 7: 108. 
ّ
يف بغية الوعاة 146/2، والأمي

)3) هناك �صاعر اآخر ا�صمه اأبو احل�صن ابن لّبال، وهو �صاعر مّداح ابتذل نف�صه، اأدركه ابن خاقان )535هـ) وقد خمل ذكره، 

فرتجم له يف املطمح. انظر مطمح الأنف�ص 375، ونفح الطيب 9/6، وفيهما ا�صمه ابن ل�صان. 

)4) غاية النهاية 521/1.

)5) انظر ترجمة اأبي طالب عبد اجلّبار القرطبي �ص 514. 

)6) انظر ترجمة ابن الأحمر �ص 554.

)7) هو عبد اهلل بن عبد الّرحمن املعروف بالبلن�صي، وذكر ابن حزم من بقي من ولد البلن�صي حّتى زمنه فقال: »وبقي =
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، وبها ن�صاأ ثّم ارحتل اإىل اإ�صبيلية، وتلّقى العلم 
(1(

 ولد ابن ُلبَّال مبدينة �رضي�ص �صنة 508هـ

 .
(2(

عن طائفة من العلماء اأ�صهرهم �رضيح وابن العربي

وعاد اإىل بلده غزير العلم، موفور الهيبة، وهذا ما دفع اأهل البلد اإىل تقدميه خلّطة الق�صاء، 

 .
(3(

فوليه مكرهًا، وُحِمَدْت �صريته فيه، وما لبث اأن اأعفي منه

واأثنت امل�صادر على علمه واأدبه، فقال ابن دحية: »وهو عني ذلك امل�رض، وفار�صه يف 

. وذكره ابن الزبري، فقال: »وكان اأديبًا �صاعراً، زاهداً ورعًا فا�صاًل، 
(4(

الفقه والنظم والنرث«

 .
(5(

من اأف�صل اأهل زمانه واأورعهم«

داً لها، وافر احلّظ من الآداب،  وقال عبد امللك املراك�صي: »كان معتنيًا بالقراءات جموِّ

. وتتلمذ 
(6(

مًا يف علم العربية، عاقداً لل�رشوط �سابطًا لها« حافظًا للتاريخ والن�سب، متقدِّ

على يد ابن لّبال جمع غفري منهم: اأحمد بن عبد املوؤمن القي�صي �صارح املقامات، والأديب 

ومن   .
(7(

ال�صلوبني، وغريهم علي  واأبو  ار،  النجَّ وابن  ال�رضي�صي،  غياث  بن  ال�صاعر حممد 

اها )رو�صة الأديب يف التف�صيل  اآثاره: م�صنف مفيد يف �رضح مقامات احلريري، ومقالة �صمَّ

 .
(8(

بني املتنبي وحبيب) وله )مقدمة يف العرو�ص)

 .
(10(

. وله اأخ مقرئ
(9(

تويف ابن لّبال يف ثاين اأيّام ذي احلجة �صنة 583هـ

بابن  ابن اخلدين  العرب 95، ول تعرف �صلة  اأن�صاب  بابن اخلّدين«. جمهرة  البلن�صي رجل يعرف  =   من ولد عبد اهلل 

لّبال.

)1)  الذيل والتكملة 169/5.

)2) الذيل والتكملة 169/5، وانظر �صلة ال�صلة 7: 108، وغاية النهاية 521/1.

)3)  املطرب 97، واملغرب 303/1، ورايات املربزين 80. وانظر الذيل والتكملة 169/5.

)4)  املطرب 97.

)5) �صلة ال�صلة 7: 108.

)6) الذيل والتكملة 169/5.

)7)  ذكر املراك�صي عدداً من تالميذه. انظر الذيل والتكملة 169/5، و�صلة ال�صلة 7: 108.

)8) الذيل والتكملة 169/5. وانظر مقالته يف كتاب ابن لبال ال�رضي�صي للدكتور حممد بن �رضيفة.

)9)  الذيل والتكملة 169/5، و�صلة ال�صلة 7: 108، وزاد: وتويف ثالث ذي القعدة 582هـ وهو ابن اأربع و�صبعني.

)10) انظر ترجمته يف غاية النهاية 76/2.
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�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره مئة واأربعة وثالثون بيتًا، يف اإحدى واأربعني قطعة. 

-1-

:
(1(

]اخلفيف[ يف كنز الكتَّاب )808)
ــَحــراً  �ــسُ َكـــاِب  ِبـــالـــرِّ ــيَّ  ــَل ــي َخــِل يـَــا  اِء)2)1-  ــــَرِة اخَلـــــ�ـــــرصْ ــــِزيْ ــــاَل َجــــا ِب َعــــرِّ

ــا  َّ مِم ــِه  ــْي ــُر ِعــْطــَف ــِدي ــَغ ـــزَّ ال ــُث َه ــْي ـــاِء2- َح ـــبَ ـــ�ـــسْ ــــــُل احَل ــــــاِم ــــُه اأَنَ ــــْت ــــتَ ــــَل اأَْف

�َسواِطيـْ  بَـــْنَ  يَ�ْستَِحْيُل  ــــَ�َى  وانْ ـــاِء)3)3-  ـــسَ ـــ� ـــْي بَ ٍة  ُدرَّ ِمـــــْن  ُزلًل  ِه 

َفبَاَهى  ــِه  ــْي ــبَ َجــاِن ــْطــُر  الــَق ــى  َوَو�ــسَ ـــمـــاِء)-  ــــــــوَم الـــ�ـــسَّ ــــــــِرِه ُنُ ــــــــاأَزاِه ِب

اْخِتيَاًل  يِب  الَق�سَ ِمْعَطُف  وانْثَنَى  ــــِة الــــــَوْرقــــــاِء)-  ــــاَم ــــم ــــاِء احَل ــــنَ ــــِغ ِل

ْت  ــرَّ ــَخ ف ــِد  ــْي ــَول ال ــــو  اأَبُ َوتـَـــــراَءى  ـــــُب اَلــــــــــْوَزاِء)-  ـــــواِك ـــاُه َك ـــنَ ـــسَ ـــ� ِل

َحــتَّــى  ــــــــِوَزاَرِة  ال ـــَة  ـــبَ ُرتْ ـــــى  وَرَق ـــــِرِق الـــــــــُوَزَراِء)-  ـــــْف ـــــلَّ تـَـــاجــــاً ِبَ َح

ـــاذا  َم ــــَرُة  ــــزي اَل ــــِك  لَ ــاً  ــئ ــْي ــِن ــَه َف ــاِء)-  ــنَ ــ�ــسَّ ــنــا وال ـــَن الــ�ــسَّ ُحــــْزِت ِمــْنــُه ِم

َحتَّى  ـــــَوادِث  احَل ـــَن  ِم ــِه  فــاْحــَفــِظــْي ـــقـــاِء)))9-  ــا ُوُجــــــوُه الـــلِّ ــنَ ــنَ ــْي ــي بَ ــِل ــَج ــْن تَ

�صتى  اأو�صاف  النظم والنرث مطبوعات، يف  اإخوانيات، ومزدوجات من  �صلطانيات، ومقاطع  ق�صائد  البون�صي: »وله  قال   (1(

ومعان خمتلفات، طاب ن�رضها، وفاح عنربها، اأ�صهر من الفجر اإذا متكن من الإ�صفار، واأنور من البدر ليلة الإبدار، فمن ذلك 

قوله يخاطب بع�ص اإخوانه؛ وهو الأديب الكاتب اأبو الوليد يون�ص بن حممد الق�صطّلي: الأبيات« كنز الكتَّاب 808. 

)2) اجلزيرة اخل�رضاء: هي على ربوة م�رضفة على البحر، �صورها مت�صل به، وهي و�صطى مدن ال�صاحل واأقرب مدن الأندل�ص 

جمازاً اإىل العدوة، ومنها تغلب ملوك الأندل�ص على ما تغلبوا عليه من بالد اإفريقية. انظر �صفة جزيرة الأندل�ص 73.

. بٌّ ٌة: اأي �صَ حاب ِدرَّ ُة: الْلوؤْلوؤَُة، ولل�صَّ )3) والزلل: َماٌء ُزلٌل، اأي َعْذٌب. والُدرَّ

)4) يف ابن لبال: »تنجزي«. 

التخريج )1):   

)1ـ 9)  كنز الكتَّاب 808. وابن لبال ال�رضي�صي 79. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص. 
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-2-

:
(1(

]جمزوء الرمل[يف كنز الكتَّاب )818)
ى  تـَــــبَـــــدَّ ـــــــْد  َق ِهـــــــــالًل  ــــــا  يَ اُلــــــيُــــــوِب1-  اأَْزراِر  ـــــــــــْوَق  َف

ــــنَّــــى  ــــثَ يَــــتَ ـــــْيـــــبـــــاً  َوَقـــــ�ـــــسِ ــــــاِف الـــَكـــِثـــْيـــِب)2)2-  ـــــــْوَق اأَْحــــــَق َف

ــــي  َوَدْعــــِن ـــْئـــَت  �ـــسِ ـــا  ـــَم َك ُكـــــْن  ــــــــُذوِب3-  ـــــــْن َقـــــــــْوٍل َك ـــــَك ِم ـــــْي ِف

ــــْن  ــــِك َولَ اراً  ــــــــــزَّ َج ـــَت  لَـــ�ـــسْ اُر الــــُقــــُلــــوِب)-  اأَنْــــــــــــَت َجــــــــــــزَّ

-3-

:
(3(

 ]جمزوء الوافر[يف املطرب )40)

ــــــــُدوٌد  مَمْ ــــوِت  الــــ�ــــسَّ ِغـــــنَـــــاُء  ـــــَرُب1-  ـــــطَّ ـــتَـــْجـــَلـــُب ال ـــــــا يُـــ�ـــسْ ِبَ

ـــوٌر ـــَمـــْقـــ�ـــسُ َف ــــًى  ــــنَ ِغ َوُكــــــــلُّ  ــــْت ِبـــــــِه الـــــَعـــــَرُب2-  ــــَق ــــَط َكــــــــَذا نَ

)1) قال البون�صي: »وقال اأي�صًا: وقد َكِلَف ذلك يف فتى و�صيم جزار، كاأنه كوكب دري من كواكب الأ�صحار، وقد اأطلعه 

احل�صن �صم�صًا يف فلكه؛ واأوماأ كل من راآه اإليه بتملكه، ل ينفك دمع عا�صقه عن اأن ينهل اأو ين�صكب، ول قلبه عن غرام 

ون�صب، يخلط جده باللعب، وي�صحك بني العجب والُعجب: الأبيات« كنز الكّتاب 818. 

 . )2) احِلْقُف من الرمل: املُْعَوجُّ

التخريج )2):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيات  ترد  ومل   .80 لبال  وابن   .818 الكتَّاب  )1ـ 4)  كنز   

الأندل�ص. 

)3) قال ابن دحية معقبا على اأبيات اأبي بكر بن عمار، التي رّد بها على الوزير عبد امللك بن رزين، وجاء فيها: 

ــــُل نَــفــ�ــســي بـــاملـــكـــاِرم والـــُعـــاَل ــى اأَعــــلِّ ــنَ ــِغ ــال وِب ــاِء  ــنَ ــِغ ــال ب ـــي  وَكـــفِّ واأُْذِن 

»وقوله: »و اأذين وكفى بالغناء وبالغنى« الغناء، باملد: ال�صوت؛ قاله اللغويون، فيما اأن�صدنيه اللغوي النحوي القا�صي   

العدل اأبو احل�صن علي بن اأحمد الأميي: البيتان. والغنى: �صد الفقر« املطرب 40. 

التخريج )3):   

)1-2)  املطرب 40. وبغية الوعاة 149/2. ومل َيِرد البيتان يف ابن لبال ال�رضي�صي. وكذا يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، و�صعر   

بني اأمية يف الأندل�ص. 
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-4-

:
(1(

]الطويل[يف �رضح مقامات احلريري )3: 65)
َحى  ال�سُّ َرْونَق  يف  الُقوِطيِّ  َجنَى  َكاأنَّ  ــــاِت)2)1-  ــــَوَرَق ــُه َراَحـــــُة ال ــْت ــَل ــَم ــــْد َح َوَق

َها َمَقرِّ َعن  ُزْحِزَحْت  َعــَذاَرى  نُُهوُد  ــَمــاِت2-  واحَلــَل ـــــَراِف  الأَْط على  ــَقــاَمــْت  َف

-5-

]الطويل[يف كنز الكّتاب )807):
ــاُح  ــاِح ِو�ــسَ ــا َغـــْرُ الــِو�ــسَ َّــــْت وَم ـــاُح1- اأَمَل ِرم ـــِديِّ  ـــثُّ ال اأَْطـــــــَراِف  ــــْرُ  َغ َوَل 

بَانٌَة  َواِدِف  ــــرَّ ال َفـــْوَق  ما  ــْرُ  َغ َول  باُح2-  �سَ اُلـــيُـــوِب  ــــْوَق  َف ــا  م ـــْرُ  َغ َوَل 

َوَجنَاتَُها  َحـــَوْت  ما  اإلّ  َورَد  ول  ـــــاُح3-  اأََق الـــثُّـــُغـــوِر  َمـــْنـــُظـــوِم  ــــْرُ  َغ ول 

ٌم  ـــرَّ ُمَ ــاِح  ــسَ ــِو� ال ـــَت  َتْ ـــا  َوَم َفِبْتنا  ــاُح)-  ــبَ ــاِح ُم ــــْوَق الــِو�ــسَ ــا ومـــا َف ــنَ ــْي ــَل َع

-6-

:
(3(

]ال�رضيع[يف �رضح مقامات احلريري )1: 62)
َمـــاَرنَـــا  اإذا  َظـــْبـــٌي  ِبـــاأبـــي  ــــا  يَ ــــَن َقــْلــِبــي وُفـــــــوؤاِدي ِجـــــَراْح1-  ــــَخ اأَثْ

)1) قال اأحمد ال�رضي�صي بعد اأن ذكر اأبياتًا لبن لبال يف منتزه اإجانة: »وله اأي�صًا عفا اهلل تعاىل عنه: البيتان« �رضح مقامات 

احلريري 65/3. 

)2) التني القوطي: من اأنواع التني امل�صهورة يف اإ�صبيلية و�رضي�ص. 

التخريج )4):   

)1ـ 2)  �رضح مقامات احلريري 65/3. وابن لبال 80. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص. 

)3) قال ال�رضي�صي: »عار�ص قول البحرتي املتقدم: البيتان. فزاد عليه و�صفني« �رضح مقامات احلريري62/1. 

وبيت البحرتي هو:  

ـــــوؤ ـــــوؤلُ ـــُمُ َعـــــن لُ ـــس ـــ� ـــب ــــــا يَ ــــــاأَنَّ اأَقــــــاحَك اأَو  بَــــــــَرٍد  اأَو  ـــٍد  ـــسَّ ـــ� ـــنَ ُم
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ــٍر  ــوَه َج ــــْن  ــٍع وَع ــل َط ـــْن  َع ـــرَتُّ  ـــْف يَ ــــــــاْح)1)2-  اأََق اأو  ـــٍب  ـــبَ َح اأو  ـــٍة  وِفـــ�ـــسَّ

-7-

:
(2(

]الطويل[يف املطرب )97)
ِهْنِد  على  �َسالماً  اأَْقـــَرا  َول  �َسالٌم،  �ْسِد1-  الرُّ َم�ْسَلِك  عن  َم�رْصَاَي  اإِذاً  �رَصَْفُت 

َى  ــ�َّ ال ــُد  يَ اأَْطــَلــعــْتــُه  ــْو  لَ َقــَمــٍر  َعَلى  ــْعــِد2-  ــــــِه َقـــَمـــُر الــ�ــسَّ لِئ َ َعـــْن لأْ ــرصَّ ــ� ــَق لَ

نُــوُره ــِة  ــَزال ــَغ ال ـــوِر  نُ على  واأَْربَــــى  الَعْبِد3-  َعَلى  الــَكــِرميُ  ــرُّ  احُل ُل  يَْف�سُ َكَما 

ِبِطْيِبِهِ  ــِح  يْ ِ الــ�ــرصَّ تُـــْرُب  ــِه  ب ــَطــاَب  َف ــدِّ)-  ـــْن نَ ــٍك نَــــِديٍّ وَع ــن ِمــ�ــسْ ــُق َع ــبَ ــْع ــيَ َف

با  ال�سَّ يَُد  تَُداِن  َرْو�ٍس  عن  َحُك  َويَ�سْ الَوْرِد)-  ْفَحِة  �سَ ِمْن  و�َساِن  ال�سَّ ْفحَة  �سَ بِه 

ُغ لَــْوَعــًة  ــَحــى ميـــرِّ ــْن اأَ�ــسْ َ ــدِّ)- َفــُطــوبـَـى مل َخ اإىل  َخـــــّداً  ـــْ�ِ  ـــَق ال َذاَك  بَـــِة  ِبـــرُتْ

ــــوِرِه  نُ تـَـــالأْلـُـــوؤ  ـــن  ِم ــه  ــْي ــل َع نَـــِبـــيٌّ  ــِد)-  ْع ــرَّ ـــُد ال ـــُه يَ ـــْت َج َ ـــرصْ ــــْرٍق اأَ� ـــوؤ بَ ـــالأْلُ تَ

َها�ِسٍم  ــــِة  ُذوؤَابَ يف  ُقــَريْــ�ــٍس  ــن  ِم ــا  َنَ جَمْــِد)-  ــْن  وِم َعِميٍم  ٍل  َف�سْ مــْن  �ِسْئَت  فما 

ــْت َحــَمــامــٌة  ــنَّ ــَغ تَ ــا  ــِه م ــْي ــَل ــالٌم َع ــِة اخُلــْلــِد9- �ــس ــِك مــن َجــنَّ ـــيُّ املـِـ�ــسْ َوَفـــاَح َذِك

با ال�سَّ هبَِّت  اإن  املُ�ْستَاُق  اأَنْ�َسَد  وما  َنْــِد«)3)10-  من  ِهْجِت  َمتَى  َنٍد  �سبَا  يا  »اأَل 

ُد الأ�صنان.  )1) الطلع: طلع النخلة و�صواه. واحَلَبُب: َتَن�صُّ

التخريج )6):   

)1ـ 2)  �رضح مقامات احلريري 62/1. وابن لبال 81. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص.

)2) قال ابن دحية: »واأن�صدين الفقيه الأجل العامل احل�صيب اأبو احل�صن علي بن اأحمد بن علي ابن فتح، وهو لبال بن اأمية 

بن اإ�صحاق القر�صي الأموي، مبنزله مبدينة �رضي�ص �صذونة، وهو عني ذلك امل�رض، وفار�صه يف الفقه والنظم والنرث؛ ويل 

الق�صاء به فحمدت يف ذات اهلل ماآثره واآثاره، و�صارت يف العدل اأخباره؛ يت�صوق اإىل الرو�صة املقد�صة الطاهرة، وي�صلم 

على حممد �صيد ولد اآدم يف الدنيا، و�صيد النا�ص يف الآخرة، ذي الآيات البينات واملعجزات الباهرة، �صلى اهلل عليه ما 

زهرت الكواكب ودارت الأفالك الدائرة: الأبيات« املطرب 97.

مينة، وعجزه: )3) العجز م�صمن؛ وهو �صدر بيت لبن الدُّ

وجد على  ـــداً  وج مــ�ــرصاك  زادن  فقد 

التخريج )7):   

)1ـ 10) املطرب 97. وابن لبال81. وبنو اأمية يف الأندل�ص 154. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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-8-

:
(1(

]اخلفيف[يف �رضح مقامات احلريري )1: 54)
ـــْنٍ  ُلَ ـــوؤو�ـــسَ  ُك ــِكــي  ــْح يَ ـــاٍر  ـــَه وبَ ــــْد)2)1-  ــــْرَج ــــٌل ِمـــْن َزبَ ــــاِم ــا اأَنَ ــَه ــلــْت َحــَم

َحتَّى  ْهــُر  الــزُّ الــَكــواِكــُب  �َساَمَرتْها  َع�ْسَجْد)3)2-  َكــواِكــَب  َو�ْسطها  �َسَمَرْت 

-9-

:
(4(

]خملع الب�صيط[يف كنز الكتَّاب )810)
ــى ــَل ــْب يَ ــــاُن  م ــــزَّ وال ـــيِّـــدي  �ـــسَ يـَـــا  َجــــِديــــُد1-  ــــْم  ــــُك لَ ي  ُودِّ ـــــُد  ـــــْه َوَع

ــاِل  ــي ــلَّ ال بَــْيــنَــنَــا  ــــْت  َق ــــرَّ َف اإِن  َعـــِتـــيـــُد2-  ـــا  احَلـــ�ـــسَ يِف  ُكـــــــْم  َفـــــــُودُّ

-10-

:
(5(

]الب�صيط[ يف �رضح مقامات احلريري )3: 42)
ثََمانيٌة  َراَءاٌت  ــَك  ــتُ ــَديْ َف ــدي  ــْن ِع َوَردا)))1-  واإْن  ــى  واَف اإْن  ــرَّ  احَل ِبَها  اأَلْــَقــى 

)1) وقال ابن لبال ي�صف البهار: البيتني، وهو الذي ي�صميه اأهل امل�رضق نرج�صًا.

د. ُمرُّ َبْرَجد: الزُّ )2) اللجني: الف�صة. والزَّ

)3) الَع�ْصجد: الذهب. 

التخريج )8):   

)1ـ 2)  �رضح مقامات احلريري 54/1، وفيه ابن ليال؛ وهو ت�صحيف التزمه النا�صخ يف �صائر الكتاب. وابن لبال 82. ومل   

يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

)4) قال البون�صي: »وقال يخاطب الأديب اأبا العبا�ص اأحمد بن �صيد: البيتني« كنز الكّتاب 810. 

التخريج )9):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يرد  ومل  لبال82.  وابن   .810 الكتَّاب  )1ـ 2)  كنـز   

الأندل�ص.

اأيام ال�صتاء ما جمعنا من الكافات؛ قلت يف �صدها من احلرِّ بيتني  )5) نقل ال�رضي�صي عن ابن لبال قوله: »وملا جمعنا يف 

جمعت فيها من الراءات ثمانية؛ وهي: البيتان« �رضح مقامات احلريري 42/3. 

)6) ال�صطر الثاين: »األقى بها احلر وافى واإن بردا«. خمتل الوزن واملعنى، وال�صواب من زهر الأكم.
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َر�ساً  وِريْـــُق  ــاٌن  ــَح وَريْ وَروٌح  َرفٌّ  وِرَدا)1)2-  نـَــاِعـــٌم  ـــسٌ  ـــا� وِريَ ــــــَرٌف  َوَرْف

-11-

:
(2(

]الطويل[يف �رضح مقامات احلريري) 3: 65)
ــَدْت  ــتَ اْغ َكْيَفما  ــٌة  ــانَ اإِجَّ َحــبَّــذا  ــا  اأي ــْر1ِ-  ــسِ ــ� َع ــــــاَن  َزَم اأو  ــــٍع  ــــْي َرِب َزَمــــــان 

َح�سًى  َعَلى  كاللَُّجْنِ  َمــاٍء  َمــَذاِنــُب   -2(3(
ــــْرِ ــــِث ـــــــرَّ نَ ـــٍب اأََغ ـــْق ــــــُدرٍّ ِبــــال ثَ َك

ِعْطُفُه  َــاِء  ــامل ِب ــلَّ  ــتَ ابْ ــا  َم اإَذا  َوَرْمـــٍل  َوَذُروِر)))3-  ـــَ�ٍ  ـــْن َع َعــــْن  ِبــــِه  ــا  ــنَ ــْي ــِن َغ

َحَلَماِتَها  على  ــاَمــْت  َق َكَما  ـــْنٍ  َوِت ــُدوِر)-  ْنِ َفـــْوَق �ــسُ ــــزِّ ــوُد َعــــَذارى ال ــُه نُ

َعــَراِئــ�ــٌس فيَها  اخَلـــزِّ  ــاَب  ــبَ ِق َكــــاأَنَّ  ـــِر)-  ـــَحـــِريْ ٍُر َمـــْفـــُرو�ـــســـٍة ِب َعـــَلـــى �ــــــرصُ

ما  والرداء:  خ�رضٌ.  ثياٌب  والَرْفَرُف:  معروف.  نبت  والريحان:  الريح.  ن�صيم  وح:  والرَّ ُف.  �صُّ َ والرتَّ املَ�صُّ   : فُّ الرَّ  (1(

يرتدى. 

التخريج )10):   

)1ـ 2)  �رضح مقامات احلريري 42/3، وفيه ابن اللبان حتريف. وزهر الأكم 202/3. وابن لبال81. ومل يرد البيتان يف )بنو   

اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

ى اإجانة: الأبيات«. �رضح مقامات احلريري 65/3. )2) قال ال�رضي�صي: »وقال ابن ليال يف متنزه ب�رضي�ص ي�صمَّ

)3) امِلْذَنُب: َم�صيُل ماٍء يف احل�صي�ص والَتلعة. والأغر: الأبي�ص. 

ُروُر: ِعْطٌر ُيَجاُء به من الهند.  )4) ِعطفا كلِّ �صيٍء: جانباه. والذَّ

التخريج )11):   

)1ـ 5)  �رضح مقامات احلريري 65/3. وابن لبال 84. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص. 

التخريج )12):   

)1ـ 2)  حتفة القادم 100. واملقت�صب من حتفة القادم 74. وابن لبال 84. وقد ذكر حممد بن �رضيفة اأن البيتني موجودان يف   

خمطوطي »البدر ال�صافر« و«الوايف بالوفيات«، ومل اأقف عليهما. ومل يرد �صعره يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا 

يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.
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-12-

]الب�صيط[يف حتفة القادم )100):
ــَ�ٍ  ِك ــْن  ع اِلــ�ــســُم  منِّي  �ــَس  تـَـقــوَّ ــا  ّ مل َعِر1-  ال�سَّ ــَن  ِم ُمــ�ــســَوّداً  َكــاَن  َمــا  وابْــيـَـ�ــسَّ 

ــَرٍة  َداِئ ُف  ِن�سْ ــاأنِّ  َك ي  اأَْم�سِ َجْعلُت  َوتـَـِر2-  ِبال  َقو�ٌس  اأو  الأَْر�ـــسِ  َعَلى  ي  مَتْ�سِ

-13-

:
(1(

]الب�صيط[يف املطرب )99)
ــْت َرَكــاِئــبـُـنـَـا  ــــوُل وَقـــْد َكــلَّ البَُكِر1- َمــتَــى اأَُق يف  الِبْيِد  ــَكــاِب  واْرِت َى  ال�رصُّ ِمــَن 

َويَْحُكُم  الأَْكــــَواِر  َعَلى  نَاِئِمَن  يا  َحِر)2)2-  ال�سَّ يف   ِ اهللَّ ِبــِذْكــِر  املَطيَّ  وا  ــدُّ �ــسُ

�َسَجَعْت  وَقــْد  بَحاِدينَا  �َسِمْعتُْم  اأما  ُمِر)3)3-  وال�سَّ ــِك  الأَيْ ــْوَق  َف احَلَماِئِم  ُوْرُق 

َوَجبَْت  َقْد  اُج  ُحجَّ يا  الب�َساِئُر  َهذي  ــِر))))-  ــَج ــِن واحَل ْك ــرُّ ــوَن بـَــْنَ ال ــطُّ َغـــداً َتُ

-14-

:
(5(

]الوافر[يف كنز الكتَّاب )819)

)1) قال ابن دحية: »وله حجازية: الأبيات« املطرب 99.

 . )2) الَكْوُر: الرحل باأداته. واملطا: الظهر؛ واجلمع الأْمطاُء. واملَِطيَُّة: واحدة املَِطيِّ

)3) احَلْدُو: �َصوُق الإبل والِغناء لها. والأْوَرُق من الإبل: الذي يف لونه بيا�ٌص اإىل �صواد، ومنه قيل للرماد اأْوَرُق، وللحمامة 

�َصُمٌر  واجلمع  الَطْلِح،  �صجر  من  ُمَرُة:  وال�صَّ اأَْيَكٌة.  والواحدة   ، امللتفُّ الكثري  ال�صجُر  والأَْيُك:  َوْرقاُء.  والِذئبــة 

و�َصُمراٌت. 

)4) يف ابن لبال: »الب�صارة«. وذكر البون�صي اأن ابن لبال كتب الأبيات اإىل احلجاج؛ �صحبة الفقيه اأبي بكر بن عبداهلل بن 

حبا�صة ال�رضي�صي. 

التخريج )13):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  الأبيات  ترد  ومل   .155 الأندل�ص  يف  اأمية  وبنو   .84 لبـال  وابن   .810 الكتَّاب  وكنـز   ،99 )1ـ 4)  املطـرب   

الأندل�ص. 

�رّضاً  فيه مبغ�صًا، حمد اهلل  اأمر وليه، ومل يزل  الق�صاء، وا�صرتاحه من  بتاأخريه عن  البون�صي: »وملا ورد عليه اخلرب  قال   (5(

وعالنية، ومالأ الأ�صماع ثناًء و�صكراً، كاأنه كان خائفًا مذعوراً، فجاءته بالأمان الب�رضى، اأو فقرياً بائ�صًا باملنزل   =
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اأُِرْدُه  ومَلْ  اِء  الَق�سَ على  ُحــِمــْلــُت   -1(1(
ــــْن ثَـــِبـــْرِ ــــَل ِم ــــَق ـــيَّ اأَثْ ـــــاَن َعـــَل وَك

ــُدو  �ــسْ اأَ َجــَعــْلــُت  ــُت  ــِزلْ ُع اأَْن  ا  فلمَّ  -2(2(
ٍّ َكـــِبـــْرِ ــــْن �ــــرصَ ـــْد اأُنْــــِقــــْذُت ِم ـــَق لَ

-15-

:
(3(

]جمزوء الرجز[يف �رضح مقامات احلريري) 1: 94)
اإْذ  الــــــِهــــــاَلِل  اإىل  ـــــْر  ـــــُظ انْ املَــــــْنــــــَظــــــِر1-  ــــــــيَّ  ــــــــِه بَ لَح 

ـــٍة ِفـــ�ـــسَّ ِمــــــن  ــــــــــــــَزورٍق  َك  -2ِ ـــــــرصَ ـــــــ� ــــــــــــْنٍ اأَْخ ـــــــَط ُلَ ـــــــسْ َو�

-16-

]املن�رضح[يف حتفة القادم )101):

=   الرحب والقرى. و�رض بذلك �رضور حامت طيئ بال�صيف؛ اأو العا�صق املهجور باإملام الطيف. فعاد بعد اكتئابه م�صتب�رضاً 

جذًل، واأن�صاأ يقول بل�صان ال�رضور مرجتاًل: البيتني« كنز الكّتاب 819. 

)1) ثبري: جبل مبكة.

)2) العجز م�صمن من قول املهلهل: 

ِمنها ــِح  ــب ــسُ ــ� ال بَــيــا�ــسُ  َواأَنـــــَقـــــَذن  ٍّ َكـــبـــِر  لـَـــَقــــد اأُنــــــِقــــــذُت ِمـــــن �ــــــرصَ

التخريج )14):   

)1ـ 2)  كنز الكتَّاب 819. و�صلة ال�صلة7: 109. ومل يرد البيتان يف ابن لبال! وكذا يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، و�صعر بني   

اأمية يف الأندل�ص. 

)3) قال ال�رضي�صي: »وقال القا�صي اأبو احل�صني بن لبال: البيتني. اأخذه من قول ابن املعتز: 

ــه ــالل ــــد اأنــــــــار ه ــر اأهــــــــاًل بــقــ�ــرص ق ــك وب املـــــــدام  اإىل  ـــد  ـــاغ ف فـــــــالآن 

ف�سة مـــن  ــــــزورق  ك اإلـــيـــه  ــ�«وانـــظـــر  ــن قـــــــد اأثـــقـــلـــتـــه حـــمـــولـــة مــــن ع

        �رضح مقامات احلريري 94/1. 

التخريج )15):    

يف  اأمية  بني  و�صعر  الأندل�ص)،  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يرد  ومل   .84 لبال  ابن   .94/1 احلريري  مقامات  )1ـ 2)  �رضح   

الأندل�ص.
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ــٌر  ــَم َق ــى  ــنَ الــ�ــسَّ ُحـــلَّـــَة  ــي  ــِن ــسَ ــ� ــبَ اأَلْ ـــَة اخَلـــَفـــِر)1)1-  ــُن ُحـــلَّ ـــُه احُلــ�ــسْ لْـــبَـــ�ـــسَ
اأَ

ــِه  ــاِر�ــسِ ــَع ِل ــِه  ــْدِغ ــسُ ـــْن � ِم ـــَل  ـــسَ اأَر� ـــَعـــِر2-  ـــــــِة الـــ�ـــسَّ َّ ـــــــَت مِل ُذوؤابـَـــــــــــًة َتْ

بَــــَرٍد  ـــــْن  َوَع ــٍة  ــسَّ ــ� ِف َعــــْن  ـــرَتُّ  ـــْف يَ ُدَرِر3-  ــــــْن  وَع ـــــٍد  نَ اأََقـــــــــاٍح  َوَعـــــــْن 

-17-

:
(2(

]خملع الب�صيط[يف �رضح مقامات احلريري )4: 155)
ـــاُر  نَ ــاُه  َحــ�ــسَ يف  ـــــْت  َذَك ـــْحـــٌم  َف ـــٌك وُجـــــلَّـــــنـَــــاُر)3)1-  ـــسْ ـــ� َفــــُقــــْلــــُت ِم

َّـــا  مَل ـــُت  ـــويْ َه ــــْد  َق ــــْن  َم ــــدُّ  َخ اأو  ـــــَذاُر2-  ـــــِع ـــــِه ال ـــــوِق ــــــــــلَّ ِمــــــْن َف اأََط

-18-

:
(4(

]املن�رضح[يف كنز الكتَّاب )817)
ــْد  َوَق ماِء  ال�سَّ يف  ــْدِر  ــبَ ال اإىِل  ــُظــْر  انْ هـــُر)))1-  ـــزُّ ـــــُم ال ــِه اَلْنُ ــَوي ــْق ــَح ــْت ِب َحــفَّ

ــٌة ــسَ ــ� ــسَّ ــ� ــَف ُم ِبـــــْرَكـــــٌة  ـــــُه  ـــــاأَنَّ َك ــــــُر)))2-  ــــْن َجــنَــاِبــَهــا َزَه ــــفَّ ِبـــَهـــا ِم َح

نا: املر�ص. واخَلَفر: �صدة احلياء. )1)  ال�صَّ

التخريج )16):   

)1-3)  حتفة القادم 101. وابن لبال 84. وذكر حممد بن �رشيفة اأن الأبيات موجودة يف خمطوط الوايف بالوفيات. ومل ترد   

الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص.

)2)  قال ال�رضي�صي: »وقال الفقيه الأديب ابن لبال رحمه اهلل: البيتني« �رضح مقامات احلريري 155/4.

)3)  اجُللَّنار: زهر الرمان. 

التخريج )17):   

)1ـ 2)  �رضح مقامات احلريري 155/4. ونفح الطيب 397/4. وابن لبال 82. وذكر حممد بن �رشيفة اأن البيتني يف خمطوط   

الوايف بالوفيات. وبنو اأمية يف الأندل�ص 155. ومل يرد البيتان يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.

)4) قال البون�صي: »وقال ي�صف البدر: البيتني« كنز الكّتاب 817.

َتان. )5) احَلْقواِن واحِلْقواِن: اخلا�رضِ

)6) يف ابن لبال: »جهاتها«. 

التخريج )18):   

)1ـ 2) كنز الكتَّاب 817. وابن لبال 83. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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-19-

:
(1(

]املن�رضح[يف �رضح مقامات احلريري )1: 96)
ــَ�ُ  ــِك ــْيــُب وال ــِري املـَـ�ــسِ ــْه ــَس َظ � ــوَّ َق ـــُه ِعــــَ�1ُ-  ـــلُّ ْهـــــُر يَــــا َعــــْمــــُرو ُك والـــــدَّ

َمــِعــي  تـَــــِدبُّ  ــا  ــ�ــسَ ــَع وال َكـــاأَنَّـــِنـــي  ــــُر2-  ـــــِدي َوتَ يَ ـــــَي يف  ــا وْه ــَه ـــسٌ ل ـــو� َق

-20-

:
(2(

]الطويل[يف �رضح مقامات احلريري) 1: 195)
َعاِطاًل  رِّ  ــدُّ ال ــَن  ِم �َسيئاً  لَنَا  َجــَلــوِت  والنَّْحَرا1-  ــَد  اِلــْي َجنَّْبِتِه  ِلـْم  ِك  ِبَعْي�سِ

�ُسُقوَطُه  َخ�سْيُت  تَْكِذْب  ومَلْ  َفَقالَْت  ــَرا2-  ــْغ ثَ ــُه  ــَم ــظَّ ــنَ َف ــا  ــَه ــْي ِف اإىل  َواأَوَمـــــــْت 

ِمي  ِبِْع�سَ واُر  ال�سِّ َع�سَّ  اإِْن  َكَذِلَك  َا3-  اخَلــ�ــرصْ ْلتُُه  َحمَّ يُــْدِمــيــِه  اأَْن  َوَحــــاوَل 

)1) قال ال�رضي�صي يف و�صف انحناءة الرجل بدائرة القمر الناق�ص: »واأكرث ما يوقعون هذا الت�صبيه يف النحناء من الكرب، 

قال ال�صاعر:

ــر ظــهــري ــم ــع ــد طــــول ال ــع ـــــستــقــّو�ــس ب َدْو� اأّي  ــال  ــي ـــ ــل ال ودا�ـــســـتـــنـــي 

ــي اأمـــامـــي ــس ــ� ــا مت ــس ــ� ــع ــي وال ــس ــ� ــاأم ــيف ـــ ـــ ــس ــْو� ــَق ـــا َوتَــــــر ل ـــه ـــوام كـــــاأن َق

وقال ابن لبال: البيتني« �رضح مقامات احلريري 96/1.   

التخريج )19):   

الأمثال  يف  الأكم  وزهر   .74 القادم  حتفة  من  واملقت�صب   .100 القادم  وحتفة   .96/1 احلريري  مقامات  )1- 2)  �رضح   

واحلكم 192/3، دون ن�صبة. وابن لبال 82. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا �صعر بني اأمية يف 

الأندل�ص. 

)2) قال ال�رضي�صي: »قال حبيب:

اأواِنــــــــ�ــٌس ــا  ــاتَ َه اأَن  اإَل  الــوحــ�ــِس  ــــــُلَمــَهــا  َذَواِب تــــــــلــك  اأَن  اإَل  ـــط  اخل َقـــنـَــا 

َت ــرِّ �ــسُ اخلــالخــيــَل  اأن  لــو  الِهيف  ــُلمــن  ــالِخ اخل عليها  جــالــت  ــاً  ــح ــسُ ُو� لــهــا 

واأخذه القا�صي ابن لبال، فقال: الأبيات« �رضح مقامات احلريري195/1.   

التخريج )20):   

)1-3)  �رضح مقامات احلريري195/1. وابن لبال82. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا �صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص.

Diwan-Bin-Marwan.indb   589 12/8/09   9:39 AM



590

-21-

:
(1(

]الكامل[يف كنز الكتَّاب )809)
ــَرا  ــِم ُــْق امل ــالَل  ــِه ال ــِه  ِت ــرَّ ــُغ ِب ــْل  ــاِئ ــَ�َا1- �ــسَ ــْن َع اأَْم  ـــُه  ـــْرُف َع ـــاَوَح  ـــَف تَ ـــذًى  ـــسَ اأَ�

ِه  َكفِّ نـَــاِمـــِل  اأَ يِف  ـــــَراَعــَة  الــيَ ــِل  ــسَ َو� ــَرا)2)2-  ــْوَه َج ْم  اأَ ِبِطْر�ِسِه  وُغ  يَ�سُ ــْذراً  �ــسَ

ِبَها  ــوراً  ــاُف َك الِقْرَطا�ُس  َحــالـَـِت  اأَْم  ـــــَرا)3)3-  اأَْذَف ِم�ْسكاً  َعــَلــْيــِه  مَتُـــجُّ  ــرَصَْت  ــ� َف

َجْيبَُها  َق  ــــزَّ مَتَ ــٍة  ــي ــاِن َغ ــْدُر  ــسَ � اأَْم  َرا)-  ــوَّ ــيــِه ُمــ�ــسَ ــَي ِف ــَدْت َتُـــوُك الــو�ــسْ ــَغ َف

الَوَغى لـَـَدى  الَو�ِسيَج  َراأَِت  َولَعلَّها  ــَمــَرا)-  الأَ�ــسْ الَو�ِسْيَج  ِلــراحــِتــِه  َفَحَكْت 

ــٍل  ــي ــِة اأَْخ ــابَ ــتَ ـــَرا))))- يــا َمـــْن تَــَخــيَّــَل ِمـــْن ِك ـــَدنَّ وتَ ــــوُرُه  نَ ـــَم  ـــَدْرَه تَ ]َزْهراً[ 

ِحْيَفًة  �سَ ماَء  ال�سَّ ِبَها  ْبَت  َح�سِ َهــاّل  ــَرا)-  ــُط ــسْ ــَب اأَ� ــواِك ــَك ــَل ِحـــْ�اً وال ــْي ــلَّ وال

ـــٌل  ــٌن َذاِب ـــقُّ ُغــ�ــسْ ـــى واحَل ــا�ــسٍ اأَتَ ـــَرا)- َق ـــَم ــى اأَثْ ــتَّ ـــْدِل َح ـــَع ــقــاُه َمــــاَء ال ــ�ــسَ َف

-22-

:
(5(

]الوافر[يف املطرب )99)
ــِدي  ــْن ِع ــدُّ  اأ�ــسَ ــوِز  ــُج ــَع ال ــُة  ــَق ــان ــَع ُم ــِة الـــَعـــُجـــوِز)))1-  ــَق ــانَ ــَع ـــن ُم ــــُل ِم ــــتَ واأَْق

)1) قال البون�صي: »وقال اأي�صًا يخاطب الفقيه القا�صي ابن اأخيل: الأبيات« كنز الكّتاب 809. 

ْذُر: �صغاُر اللوؤلوؤ. والطر�ص:  ْذُر من الَذَهِب: ما ُيْلَقُط من املعدن من غري اإذابِة احلجارِة، والقطعُة منه �َصْذَرٌة. وال�صَ )2)  ال�صَ

ال�صحيفة. 

. )3)  الكافور: نوع من الطيب. والَذَفُر: كلُّ ريح َذِكّيٍة من طيٍب اأو َننْتٍ

)4) يف ابن لبال: »تخايل«. و�صدَّ ابن �رضيفة الفراغ بقوله »َزْهراً«، وهو اأمر مقبول، واأثبتُّه عنه. 

التخريج )21):   

يف  اأمية  بني  �صعر  وكذا  الأندل�ص)،  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يــرد  ومل   .82 لبــال  وابن   .809 الكتَّاب  كنــز   (8 )1ـ   

الأندل�ص. 

)5) قال ابن دحية: »واأن�صدين اأي�صًا يف اللغز لنف�صه: البيتني« املطرب 99. 

)6) العجوز الأوىل: املراأة امل�صنة. والعجوز الثانية: ال�صيف.
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ــِدي  ــْن ــوِز اأَمــــرَّ ِع ــُج ــَع ــا ِريْــــُق ال ـــوِز)1)2- وم ـــُج ـــَع ال ـــــْوِل  بَ ــــْن  ِم ِبـــاألَـــذَّ  َول 

-23-

:
(2(

]الكامل[يف �رضح املقامات )2: 25)
نَْرِج�ِس ــَة  ــاللَ ِغ لَِب�َسْت  وُمــَداَمــٍة  تَنَفُّ�ِس1-  اأَيَّ  ــِس  ــاأ� ــَك ال يف  ــْت  ــ�ــسَ ــفَّ َوتَــنَ

النََّدى  يـُـوِقــُظــُه  ــــَوْرُد  وال بـَـاَكــْرتـُـَهــا  ِجـــ�ـــس2ِ-  ْ ـــوُن الـــرََّ ـــيُ ـــِه ُع ي ـــدَّ َوتَــــبُــــلُّ َخ

َغَمامٍة َوَراِء  ِمــْن  تَْنُظُر  ْم�ُس  وال�سَّ َمْلبَ�ِس3-  اأَْحــ�ــســَن  الــَكــافــوِر  مــَن  لَِب�سْت 

بََحْت  �سْ فاأَ ــــَزاِج  املِ ــِد  ــيَ ِب نَبَّهتُها  ــسِ)-  ــ� ــَع ــْن تَ ملَ  ـــــُنٍ  ـــــاأَْع ِب اإلَّ  ــــو  ــــْرنُ تَ

ــَهــا  �ــسُ َكــاأْ تَــَوقَّــَد  َدْت َحــتَّــى  مْقب�ِس)- وتَـــــَورَّ ـــذوَة  َج الــَكــفِّ  يف  ْبتُها  َفَح�سِ

-24-

:
(3(

]جمزوء اخلفيف[يف الذيل والتكملة )5: 169)
اأَزْل  مَلْ  ُكـــْنـــُت  ـــــْذ  ُم ُكـــْنـــُت  ـــا1-  ـــسَ ـــ� ـــَق ــــــَة ال ــــــطَّ َكــــــــاِرهــــــــاً ُخ

ــــــــــا َ واإنَّ اأُِرْدَهـــــــــــــــــــا  مَلْ  ـــا2-  ـــ�ـــسَ ـــَق ــــا نَــــــْحــــــِوَي ال ــــَه ــــاَق �ــــسَ

)1) العجوز الثالثة: اخلمر. والعجوز الرابعة: البقرة. وبولها: لبنها. 

التخريج )22):   

)1ـ 2) املطرب 99. وابن لبال 85. وبنو اأمية يف الأندل�ص 155. ومل يرد البيتان يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)2) قال الأبيات يف و�صف اخلمر. 

التخريج )23):   

)1ـ 5)  �رضح مقامات احلريري 25/2. وابن لبال 85. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)، وكذا �صعر بني اأمية يف   

الأندل�ص.

)3) قال املراك�صي: »ومن نظمه قوله حني ُقلِّد الق�صاء يتربم منه: البيتني« يف الذيل والتكملة 169/5. 

التخريج )24):   

)1ـ 2)  الذيل والتكملة 169/5. و�صلة ال�صلة 7: 109. وكنز الكتَّاب 807. وبنو اأمية يف الأندل�ص 155. ومل يرد البيتان يف   

ابن لّبال، وكذا �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 
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-25-

:
(1(

]الب�صيط[ يف كنز الكتَّاب) 815)
يُْتِحُفِني  ــَو  وْه َعِليّاً  ي  مِّ �سَ ِمْثُل  ل  ــِف1-  ِن ــدَّ ــِق ال ــا�ــسِ ــَع ــــْرُء ال ـــَي بُ ــًة ِه ــالَف ــسُ �

يَْجَمُعنَا  ــِل  الــَو�ــسْ َوِرَداُء  َعانَْقتُُه  ــِف2-  ــالأَِل ِم ِل ـــالَّ ــاَق ال ــنَ ــبــاِح ِع َحــتَّــى الــ�ــسَّ

-26-

]اخلفيف[يف كنز الكتَّاب) 818):
ِمْتـ اإِْن  ــيـَـكــُ�ُ  �ــسَ بـَـْيــتــاً  ِمــنِّــي  ـــاَك  َه واِة اْخــِتــالُفــه1-  ـــــرُّ ــِن ال ــسُ ــ� ــى اأَلْ ــَل ـــُت َع

ْيـ ِل�َسْخ�سَ ــوُن  ــيُ ــُع ال ــُر  ــُظ ــْن تَ ــــا  َ اإِنَّ ــه2-  ــاُف ــَخ تَ ــــْن  َم اأو  ـــِه  ـــْي ـــْرَتِ تَ مِلـَــــْن  ـــِن  ـ

-27-

]الب�صيط[يف كنز الكتَّاب )817):
َفارَغًة  يتُوَن  الزَّ يَْخُر�ُس  اأَتَــى  َمن  يَا  ـــالـــَوَرِق)2)1-  ــا َفـــاَت ِب ــِدلُّ َعــَلــى َم ــتَ ــ�ــسْ َويَ

ُكلِِّهُم  النَّا�ِس  ُدوَن  الَغْيَب  اأَتَْعَلُم  َعَلِق2-  ِمــْن  ــاَن  ــسَ ــ� الإِنْ ــَق  َخــَل ــِذي  والَـّ ل 

ــِه  ِب ــِدلُّ  ــتَ ــسْ ــ� تَ اأَنـْــــَت فــيــَمــا  ـــــا  َواإِنَّ الَغ�َسِق)3)3-  ــَن  ِم َداٍج  يِف  رِّ  الـــدُّ َكــثـَـاِقــِب 

)1) قال البون�صي: »وقال يف معنى الِعناق: البيتني.« كنز الكّتاب815. 

التخريج )25):   

)1ـ 2)  كنز الكتَّاب 815. وانظر �رضح مقامات احلريري136/3. وابن لبال 86. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص)،   

وكذا �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

التخريج )26):   

يف  اأمية  بني  �صعر  وكذا  الأندل�ص)،  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يــرد  ومل   .86 لبــال  وابن   .818 الكتَّاب  كنــز   (2 )1ـ   

الأندل�ص. 

)2) خَر�َص َيْخُر�ُص، َخْر�صًا وتَخّر�َص اأَي َكَذب. ورجل َخّرا�ٌص: كّذاٌب. واأَ�صل اخَلْر�ِص التََّظني فيما ل َت�ْصَتْيِقُنه، ومنه 

َخْر�ُص النخِل والَكْرم اإذا َحَزْرت التمر لأَن احَلْزَر اإِمنا هو تقديٌر ِبَظنٍّ ل اإِحاطة. الل�صان )خر�ص).

)3) يف كنز الكتَّاب: »اأَتْت« ويف ابن لبال: »فيها«
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َعَواِقِبِه  ــْن  ِم ـــَذْر  َواْح اهلِل  اإِىل  َفتُْب  الَغَرِق«)-  ِمَن  يَاأَمْن  ل  البَْحَر  يَْرَكِب  »َمن 

-28-

:
(1(

]الكامل[يف كنز الكتَّاب )818)
َمــيِّــٍت  ــــيٍّ  لآَدِم ــِرْرَت  ــُط ــسْ ا� َواإِذا  ـــــُروَب الآِبــــــِق)2)1-  ــْن ِمـــْنـــُه ُه ــُربَ ــْه ــتَ ــل َف

كــُلــُه اأَ ـــواًء  �ـــسَ ــــَرى  يَ ــيُّ  ــِك ــاِل َ ــامل َف ـــاِدِق2-  ـــع َقـــْتـــِلـــِه َهـــــَذا َكـــــالُم الـــ�ـــسَّ َم

ــُه  ــَل ْك اأَ ــاحــاً  ــبَ ُم ـــَرى  يَ ــِعــيُّ  ــاِف ــِق3- َوالــ�ــسَّ ــاِئ ــرِّ ِخــْيــَفــَة ع ــَط ــسْ ــ� ُ ــسِ امل ــ� ــاِئ ــبَ ــل ِل

َــا  َفــَلــُربَّ ـــِه  ـــوِع ُج ِمــــْن  ـــُه  يـَــْعـــتَـــاُقُ ــِق)3))-  ــسِ ــا� ــَة ف ــتَ ــي ــُه َفـــيـَــُمـــوُت ِم ــالُ ــتَ ــْغ يَ

-29-

:
(4(

]املن�رضح[يف املطرب )98)
ــٌة  ــَم ــَج ــْل ُم ـــاَلِل  ـــِه ـــال ب ُمـــْنـــَعـــلـــٌة  ــِق)))1-  ــَف ــسَّ ــ� ـــَن ال ــــٌة م ــــُدولَ ِ جَمْ ــرصْ ــ� ــنَّ ــال ب

يِف  ـــَع  مَتَــــيَـّ ـــــا  َه ـــــْ�ُ ِح ـــــا  َ كـــــاأَنَّ ــِق)))2-  ــسَ ــ� ــَغ ــاًل ِمــــْن ال ــاِئ ــسَ ــهــا � ــِت ــْر�ــسَ ُف

التخريج )27):   

يف  اأمية  بني  �صعر  وكذا  الأندل�ص)،  يف  اأمية  يف)بنو  الأبيات  ترد  ومل   .87 لبــال  وابن   .817 الكتَّاب  )1ـ 4)  كنــز   

الأندل�ص. 

)1) قال البون�صي: »و�صاأله �صائل عن اأكل حلم ابن اآدم ميتًا. اأيجوز للم�صطر اإليه اأم ل؟ فقال: الأبيات« كنز الكتَّاب 818.

)2) الإباُق: هَرُب العبيد وَذهابهم من غري خوف ول كدِّ عمل.

)3) يف ابن لبال: »يعتامه«. وعاَقُه من كذا َيعوُقُه َعْوقًا؛ واْعتاَقُه، اأي حب�صه و�رضفه عنه. 

التخريج )28):   

يف  اأمية  بني  �صعر  وكذا  الأندل�ص)،  يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيـات  ترد  ومل   .87 لبـال  وابن   .818 الكتَّاب  )1ـ 4)  كنز   

الأندل�ص.

)4) قال ابن دحية: »واأن�صدين اأي�صًا يف حمربة ُعنَّاب حمالة بف�صة: الأبيات« املطرب 98. 

َجْفِنِه من  اأ�صفل  يكون يف  ما  ال�صيف:  وَنْعُل  احِلذاُء.  والَنْعُل:  الوزن.  »بالن�رض« ويختل بحذفها  اأ�صقط:  لبال  ابن  )5) يف 

ة.  حديدٍة اأو ف�صَّ

ُة الدواِة: مو�صع الِنْق�ِص منها.  )6) يف املغرب: »جمرها.... ُقر�صتها«. واملَْيُع: �صيالن ال�صيء امل�صبوب. وُفْر�صَ
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�َسبْيِهتََها  تُــــِرْد  ــا  ــَم ــْه َم ـــَت  ـــاأَنْ ف الأُُفــــــِق)1)3-  اإِىل  ــْر  ــُظ ــانْ ف َحــــاٍل  ـــلِّ  ُك يف 

-30-

:
(2(

]الوافر[يف املطرب )98)
ــٍق  بــِعــ�ــسْ ــا  ــَم ــه اتُّ ـــا  َم ــْنِ  ــَق ــِن ــتَ ــْع وُم ـــاِق)3)1-  ـــنَ ـــِت واْع ــمٍّ  ــسَ ــ� ِب ــَفــا  ُو�ــسِ واإن 

ملَْعنًى  ــَمــَعــا  اْجــتَ مــا  اأِبــْيــَك  ــُر  ــْم ــَع لَ ـــَراِق)))2-  ـــِف ــَوى َمــْعــنَــى الــَقــِطــْيــَعــِة وال ــسِ �

-31-

:
(5(

]جمزوء الكامل[يف �رضح مقامات احلريري) 1: 61)
)1) يف النفح وابن لبال: »ت�صبهها«. 

التخريج )29):   

)1ـ 2)  املطرب 98. واملغرب303/1. ونفح الطيب211/5. وابن لبال 87. وبنو اأمية يف الأندل�ص 156. ومل يرد البيتان يف   

�صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

وال�صوُف،  ال�صعُر  به  ُيَجزُّ  الذي  واجَلَلُم:   .98 املطرب  البيتني«  اجللمني:  يف  لنف�صه  اأي�صًا  »واأن�صدين  دحية:  ابن  قال   (2(

واجَلَلمان �َصْفَرتاه. 

)3) يف الإحاطة: »ما ا�صتهرا«. ويف ديوان ال�صاب الظريف: »وجمتمعني ما اجتمعا لأثم«. 

ال�صحر:  ملح  ويف  »اعتنقا«.  الإحاطة:  ويف  حال«.  »�صوى  الكّتاب:  كنز  ويف  �صعي«.  �صوى  »لأمر  املغرب:  يف   (4(

»ل�صيء«. 

التخريج )30):   

واملغرب  حتريف،  وهو  لبابة  اأبي  ابن  وفيه   ،93/2 احلريري  مقامات  و�رضح   .816 الكّتاب  وكنز   .98 )1ـ 2)  املطرب   

303/1. وابن لبال 87. والبيتان من�صوبان اإىل اأبي الأ�صبغ بن ريدان )624هـ) يف ملح ال�صحر 275. ون�صبا كذلك اإىل 

اأبي البقاء الّرندي )684هـ) يف الإحاطة 369/3. ويف نفح الطيب 287/5. وهما كذلك لل�صاب الظريف )688هـ) 

لّبال )581هـ)  اأّنهما لبن  48 دون ن�صبة. والّثابت  يف ديوانه 234. والبيتان يف خمطوط الوايف يف نظم القوايف 

لن�صبتهما له يف املطرب )633هـ)، و�رضح مقامات احلريري )619هـ). واإمنا قال البيتني من جاء بعده على �صبيل 

التمّثل. وهما يف )بنو اأمية يف الأندل�ص 156). ومل يردا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

)5) قال ال�رضي�صي: »وعار�ص ابن لبال احلريري يف اأبياته فقال: الأبيات« �رضح مقامات احلريري 61/1. 

واأبيات احلريري هي:  

مب�سمه راق  ــغــٍر  ــث ل ـــداُء  ـــف ال ــه �ــســنــٌب نــاهــيــَك مـــــن �ــســنــِب =نــفــ�ــســي  ـــ وزان
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ـــــعـــــي ـــــَداِم َوَم ْعــــــتُــــــَهــــــا  َودَّ ـــْق1-  ـــي ـــِل ـــطَّ ـــــِع ال ْم ــــلُّ بـــــالـــــدَّ ــــَه ــــْن تَ

ــــاً  ــــع اأَْدُم ــــــــــاأْذَرْت  َف ـــْت  ـــَك ـــبَ َف ـــــْق2-  ـــــي ِن الأَ اخَلــــــــدِّ  ـــْفـــَحـــِة  �ـــسَ يف 

بَــنَــانَــهــا  ـــسُّ  ـــ� ـــَع تَ ـــْت  وَمـــ�ـــسَ ـــْق3-  ـــي ـــِه ـــسَّ ـــ� ــــِف وال ــــــــْنَ الــــتَّــــلــــهُّ بَ

ـــاِقـــطـــاً  �ـــسَ ُدّراً  ـــــــُت  ـــــــَراأَيْ َف ــْق)-  ــي ــِق ــسَ ـــِن َعـــَلـــى � ـــسَ ـــ� ـــرِج ِمـــــْن نَ

ـــْ  ــي ــَج ــلُّ ال ُمـــْبـــيـَــ�ـــسَّ  ــــــــــُت  وَراأَيْ ـــْق)1))-  ـــي ـــِق ـــَع ال ـــــَمـــــرَّ  ُمْ ـــسُّ  ـــ� ـــَع يَ ِن 

-32-

:
(2(

]الكامل[ يف املطرب) 98)
ــاِئــهــا  اأَْحــ�ــسَ يِف  لــلــِعــْلــِم  ـــٍة  ـــِدميَ وَخ ـــِه1-  ـــاَلِل ــــِه وَح ـــٌف ِبــَجــْمــِع َحــــَراِم ـــَل َك

َحْت  تو�سَّ ثُــمَّ  اللَّْيِل  ِرَداَء  لَِب�َسْت  ـــِه2-  ـــاَلِل ـــِه ــــْت ِب َج ــــوَّ ــــتَ ـــِه وتَ ـــُجـــوِم ـــنُ ب

-33-

:
(3(

]الطويل[يف كنز الكتَّاب )184)
ِه  ِبَكفِّ الــَرَاِع  �ُسْمُر  َطَربَْت  ا�سْ اإذا  ـــــِم)))1-  ْرَق اأَ َفـــِم  ــن  ِم تَــْنــَحــطُّ  ُدَرراً  ـــَرى  تَ

ــرٍد ـــٍب وعـــن ب ــوؤ رط ــوؤل ــٍع وعـــن حبِب=  يــفــرتُّ عـــْن ل اأقـــــاٍح وعـــن طــل وعـــن 

)1) الَعقيُق: َخَرٌز اأْحَمر ُتتَّخُذ منه الُف�صو�ُص. 

التخريج )31):   

)1ـ 5)  �رضح مقامات احلريري 61/1. وابن لبال 88. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية   

يف الأندل�ص. 

)2) قال ابن دحية: »وله يف حمربة اأبنو�ص: البيتان« املطرب 98. 

التخريج )32):   

)1ـ 2)  املطرب 98. و�رضح مقامات احلريري 120/1. ورايات املربزين 80. وابن لبال 88. وبنو اأمية يف الأندل�ص 157.   

ومل يرد البيتان يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 

اأبو احل�صن علي بن اأحمد بن لبال  اأ�صعاراً قيلت يف �صفة القلم: »وهذا املعنى اأخذ القا�صي  اإيراده  )3) قال البون�صي بعد 

ال�رضي�صي حني قال: البيتني« كنز الكتاب 184. 

)4) الأَْرَقُم: احليَُّة التي فيها �صواٌد وبيا�ٌص.
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ها  َخدِّ ْحِن  �سَ َعَلى  اأَلَقْت  َكما  َوَخّطاً  املُنَْمنَِم)1)2-  يا�ِس  الرِّ َو�ْسَي  بَا  الرُّ َعرو�ُس 

-34-

:
(2(

]الكامل[يف كنز الكتَّاب )816)
ــــٍر  َزاِئ ــــا،  ــــانَ اأَتَ ــاٍف  ــطَّ ــُخ ب اأْهـــــاًل  ــِم)3)1-  ــسِ ــا� ــبَ َمـــاِن ال ـــُر بـــالـــزَّ ـــَذكِّ َغــــِرٍد يُ

بُُطونُُه  بَاِح  ال�سَّ �ــرَصَابــيــَل  لَِب�َسْت   (2(((
ـــامِتِ ـــَع ـــالِم ال ــــْوَب الـــظَّ َوُظــــُهــــوُرُه ثَ

-35-

:
(5(

]خملع الب�صيط[يف املطرب )98)
ــــِذي  َه اثْــــنـَـــتـَـــاِن  ـــِبـــْيـــئَـــتَـــاِن  �ـــسَ ــــــــــَراُم)))1-  َح وِذي  ـــــاٌح  ـــــبَ ُم ِحــــــلٌّ 

وِن  ُ ـــــ�ِّ َخ الـــِعـــْلـــِم  ــــــَذِوي  ِل ــــْل  ُق ـــهـــا وَمــــــا احَلــــــــَراُم2-  ـــْن مــــا احِلـــــــلُّ ِم

ى.  )1) مَنَْنَم ال�صيَء مَنَْنَمًة، اأي رقَّ�صه وزخرفه. وثوٌب ُمَنْمَنٌم، اأي مو�صَّ

التخريج )33):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يرد  ومل   .89 لبال  وابن   .184 الكتَّاب  )1ـ 2)  كنز   

الأندل�ص. 

اف:: البيتان« كنز الكّتاب 816. )2) قال البون�صي: »ويف اخُلطَّ

فور الأَ�صوُد، واأح�صبه طائر ال�صنونو. اُف الُع�صْ )3) يف ابن لبال: »زائراً غرداً«. واخُلطَّ

)4) يف ابن لبال: »القامت«. 

التخريج )34):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص)،  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يرد  ومل   .89 لبال  وابن   .816 الكتَّاب  )1ـ 2)  كنز   

الأندل�ص. 

)5) قال ابن دحية: »واأن�صدين لنف�صه يف اللغز: البيتني« املطرب 98.

)6) ال�صبيئة الأوىل: هي ال�صاة امل�صلوخة، يقال: �صباأت اجللد، اإذا �صلخته؛ والثانية: اخلمر. 

التخريج )35):   

يف  اأمية  بنـي  �صــعر  يف  البيتان  يــرد  ومل   .156 الأندلــ�ص  فــي  اأميــة  وبنــو   .88 لبــال  وابن   .98 املطــرب   (2-1(  

الأندل�ص. 
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-36-

]الطويل[ يف كنز الكتَّاب )811):
�َسُذونٍة  ْر�ــسَ  اأَ املـَـْحــُزوُن  اأَبْــ�ــرَصَ  اإذا  ــــْزِن)1)1-  ــــاَق ِمــَن احُل ــاَهــا اأََف ــيَّ ــَن ُمَ وُحــ�ــسْ

ِغــْيــطــاِنــَهــا وُمــتُــوِنــَهــا  ــى  ــَل َع ــــاأَنَّ  َك ُـــْزِن)2)2-  امل ــُد  يَ اأْحَكَمْتها  اً  ُخــ�ــرصْ َدبَابيَج 

َكاأَنَّها ـــُروٍج  ُم يِف  تَــْنــدى  ــُب  ــَذاِن َم ُح�ْسِن)3)3-  َوِذي  َجَماٍل  ِذي  ي  ِبَخدَّ ِعذاٌر 

-37-

:
(4(

]خملع الب�صيط[يف كنز الكتَّاب )816)
يبي َم�سِ َراأَت  اأَْن  َدمــــاً  ــْت  ــَك بَ ــــِن)))1-  ــــِب اَل ــــِرِق  ــــْف َم يَف  ــَحــُك  يَــ�ــسْ

ــي  ــنِّ ِم ــبَــاِب  الــ�ــسَّ ــُن  ــسْ ــ� ُغ َر  ـــــوَّ نَ ــوِن2-  ــسُ ــ� ــُغ ال ــوُر يف  الـــنَـّ يُـــْنـــَكـــُر  َهـــل 

ــيــَمــا  اأُ�ــسَ ـــــــَزِن  َتْ ل  ـــُت  ـــْل ـــُق َف ـــــوِن)))3-  ـــــُف ــــــــــَع اُل ـــي اأَْدُم ـــِف ـــسِّ ـــ� َونَ

)1) �صذونة: هي كورة مت�صلة بكورة مورور، وهي من الكور املجندة، نزلها جند فل�صطني من العرب. وكورة �صذونة 

اأهل الأندل�ص �صنة �صت وثالثني ومئة. وكانت  اإليها عامة  الرب والبحر، وقد جلاأ  القدر، جامعة خلريات  كورة جليلة 

الأندل�ص قد قحطت �صتة اأعوام. انظر �صفة جزيرة الأندل�ص 100. 

فار�ســي  والتزيني،  النَّْق�ُس  ْبــُج:  والدَّ وغريهــا.  غيطــان  علــى  ويجمــع  الأَْر�ِس،  مــن  ــُع  الوا�سِ املُْطَمِئنُّ  الَغْوُط:   (2(

معرب. 

)3) يف ابن لبال: »ترتى«، ولعلها الأ�صوب. 

التخريج )36):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيات  ترد  ومل   .89 لبال  وابن   .811 الكتَّاب  )1ـ 3)  كنز   

الأندل�ص. 

)4) قال البون�صي: »وقال ي�صف ال�صيب: الأبيات« كنز الكتاب 816.

)5) يف كنز الكتَّاب: »بكت دمي«. وهذا ل ي�صتقيم معنى. ويف ابن لبال : »بكت اأميم«. ول ي�صتقيم وزنا.

)6) يف ابن لبال: »اأميما«. 

التخريج )37):   

)1ـ 3)  كنز الكتَّاب 816. وابن لبال 89. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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-38-

:
(1(

]الكامل[يف كنز الكّتاب )804)
ِه  ِبــَقــدِّ موُل  ال�سَّ َعــبـَـَث  َوُمَهْفَهٍف  ــاِن)2)1-  ــنَ ــسْ ــَو� ــوِر ِبــَلــْحــِظــِه ال ــتُ ــُف ــَث ال ــبَ َع

ِو�َساُحُه  ـــاَل  َوَج َخالِخُلُه  ْت  َع�سَّ ـــاِن2-  ـــبَ ـــى ُكـــْث ـــَل ــــــــــاآِزَرُه َع ـــــــَوى َم َولَ

َوْجِهِه ــِة  ُروؤيَ َقْبَل  ُب  اأَْح�سِ ُكْنُت  َما  ـــاِن3-  الأَْغـــ�ـــسَ يف  ـــــُدوُر  تَ ـــُدوَر  ـــبُ ال اأنَّ 

ثَـــْغـــُرُه  ِل  ــــَدا  بَ ـى  َحــتَـّ ـــُه  ـــتُ ـــاَزل َغ َمــــْرَجــــاِن)-  َعـــَلـــى  ُدّراً  ــُه  ــتُ ــْب ــسِ ــ� ــَح َف

َـــا  ـــَكـــاأنَّ َف ـــُه  ـــتُ ـــْق َعـــانَ ــٍة  ــل ــي ل ــــْم  َك ــاِن)-  ــبَ ــَن ال ــِه ُغــ�ــسْ ــْي ــَف ــْط ــُت ِمــن ِع ــْق ــانَ َع

�َسَواِعدي عْقِد  ْتَت  ويَْلَعُب  يَْطَغى  ـــاِن)3))-  ــي ِعـــنَ ــْن ــَد ِث ــْن ــُب ِع ــَع ــْل ــِر يَ ــْه ُ ــامل ك

-39-

:
(4(

]الطويل[يف كنز الكتَّاب )810)
الِبَلى  َ َغــرَّ ْن  َواإِ ِحْم�ٍس  َعَلى  �َسالٌم  الأََمــانــيَــا)))1-  فيها  ــُت  ــْل ِن ِمنها  ــعــاِهــَد  َم

)1) قال ال�رضي�صي بعد ذكر بع�ص اأ�صماء اخلمر يف اأوقات خمتلفة: »و�صلك هذا املعنى املتقدم َبلدينا القا�صي اأبو احل�صن بن 

لبال، فانطبع فيه حني قال: الأبيات. وهذا البيت- يق�صد الأخري- مليح امل�صاق، بديع يف معنى العناق« كنز الكّتاب 

.804

)2) امراأٌة ُمَهْفَهَفٌة، اأي �صامرُة البطن. والو�صن: النعا�ص.

)3) يف الأ�صل: »حتى«، ول ي�صتقيم بها الوزن، واملثبت من �رضح مقامات احلريري، وفيه اأي�صًا: »عند عقد«. ويف حتفة 

القادم: »بني ثني«. 

التخريج )38):   

)1- 6)  كنز الكّتاب 804. وابن لبال 90. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)3-6) �رضح مقامات احلريري 137/3. وحتفة القادم 101.  

)4) قال البون�صي: »وقال اأي�صًا، وكتب بها اإىل حم�ص، وقد حّن اإىل اأحّبائه ومعاهده، يف ظالل اأمنها مع اإخوانه واأ�صحابه، 

وزمان جاد له بالآمال، ولأيامه غرر وحجول، تروق العيون يف البكر والآ�صال: الأبيات« كنز الكتَّاب 810. 

)5) حم�ص: ا�صم ملدينة اإ�صبيلية، اأطلقه الأندل�صيون عليها تيمنًا بحم�ص ال�صام. 

التخريج )39):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  الأبيات  ترد  ومل   .91 لبال  وابن   .810 الكتَّاب  )1ـ 3)  كنز   

الأندل�ص.
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ــي  ــِن ــالُم لأنَّ ــ�ــسَّ ــي ال ــنِّ ِم لَــهــا  ـــقَّ  اِفيا2- وُح �سَ ــِبــْيــبَــِة  الــ�ــسَّ ـــاَء  َم ــا  ــَه ِب َوَرْدُت 

َرونٌق َذاَك  اإْذ  ْهِر  الدَّ َوجنَاِت  ويف  اليََمانيَا3-  ــاَم  احُلــ�ــسَ ْقُل  ال�سَّ َرونَـــق  َكَما 

-40-

:
(1(

]الطويل[يف رايات املربزين )80)
اأُْجــِريـَـْت  َوارُق  ـــزَّ ال َهاِتيَك  ِبنَْف�سَي  ــا1-  ــيَ ــان ثَ ــــمَّ  ثُ ًل  اأوَّ ـــٍل  ـــْي َخ َكـــَحـــْلـــبَـــِة 

َعاِطاًل  َقْبُل  ِمن  النَّْهِر  ِجْيُد  َكاَن  وَقْد  َحاِليَا)2)2-  اللَّْيِل  ُظْلَمِة  يف  بَها  فاأَْم�َسى 

َكَواِكٍب  ــُر  ُزْه ْمِع  ال�سَّ لُزْهِر  َعليَها  ــا3-  ــيَ ــِر َعــواِل ــِدي ــَغ ــْمــَن ال تُــَخــاُل بــَهــا �ــسِ

ــــٍر  واآَخ بـــاَلـــنـَــاِح  ـــاٍر  ـــثَ ُم وُربَّ  ــا)3))-  ــاِزيَ ــاً َخـــاَف بَ ــب ْرن ــٍل يـُـَحــاِكــي اأَ ــِرْج ِب

-41-

:
(4(

]خملع الب�صيط[يف كنز الكتَّاب )817)
ــْيــِبــي  َمــ�ــسِ َراأَْت  اأَْن  ــْت  ــبَ ــجَّ ــَع تَ ــْه1-  ــيَّ ــَم ــسُ � َمـــْفـــِرِقـــي  يِف  ـــَحـــُك  يـَــ�ـــسْ

ِزيٌّ  فــالــبَــيَــا�ــسُ  تَــْعــَجــِبــي  ل  ـــــْه)))2-  ـــــيَّ َم
اأُ ـــي  ـــِن بَ َقــــْوِمــــي  ِزيِّ  ِمــــْن 

)1) قال ابن �صعيد: »اجتمع به والدي، واأن�صده لنف�صه، واأن�صدها اأي�صًا �صاحب كتاب الطرف: الأبيات« رايات املربزين 

.80

َلْت؛ اإذا خال جيدها من القالئد، ويقال اأي�صًا: َحِلَيِت املراأُة؛ اأي: �صارت  )2) اجليُد: الُعنُق. والَعَطُل: َعِطَلِت املراأُة وَتَعطَّ

، فهي َحِليٌَّة وحاِلَيٌة ون�صوٌة َحواٍل. الل�صان )حال).  ذاَت ُحليٍّ

)3) البازي: طري جارح. 

التخريج )40):   

)1ـ 4) رايات املربزين 80. وابن لبال 90. وبنو اأمية يف الأندل�ص 158. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)4) قال البون�صي بعد ِذْكره اأبياتًا يف ال�صيب: »وقال اأي�صًا يف املعنى: البيتني« كنز الكتَّاب 817. 

)5) ي�صري اإىل �صعار بني اأمية وهو البيا�ص، مثلما كان ال�صواد �صعار بني العبا�ص. 

التخريج )41):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يرد  ومل   .91 لبال  وابن   .817 الكتَّاب  )1ـ 2)  كنز   

الأندل�ص.
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-42-

:
(1(

]جمزوء الرمل[يف كنز الكتَّاب )817)
ـــاتـــي  ـــنَ َق ـــُب  ـــي ـــسِّ ـــ� ال ـــــسَ  � ـــــوَّ َق ــــِويَّــــْه1-  �ــــسَ َكـــــانَـــــْت  اأَْن  ـــــَد  بَـــــْع

ــــي  ــــَراأْ�ــــسِ ِب ـــُدو  يَـــ�ـــسْ َوَغـــــــدا  ــــْه2-  ــــــــواُن املَـــــِنـــــيَـّ ــــــــن اأَنـَـــــــــــــا ُع

مما ن�سب له وهو لغره: 

-1-

:
(2(

]الب�صيط[يف املنتقى املق�صور )1: 444)
َت بها �سْ اٌف ُخ�سِ اأَْو�سَ ــُط1- تكامَلْت فيَك  ــِب ــتَ ــْغ ُوٌر وُم ــــرصْ ــــ� ــــَك َم ــا ِب ــنَ ــلُّ ــُك َف

ماِنحٌة والــَكــفُّ  اِحكٌة  �سَ نُّ  فال�سِّ ُط2-  ُمْنبَ�سِ والـــَوْجـــُه  ــٌع  ُمــتَّــ�ــسِ ــْدُر  ــ�ــسَّ وال

-2-

]الكامل[يف كنز الكتَّاب )815):

)1) قال البون�صي: »وقال القا�صي اأي�صًا: البيتان« كنز الكتاب 817. 

التخريج )42):   

يف  اأمية  بني  �صعر  يف  وكذا  الأندل�ص).  يف  اأمية  )بنو  يف  البيتان  يرد  ومل   .91 لبال  وابن   .817 الكتَّاب  )1ـ 2)  كنز   

الأندل�ص.

)2) قال ابن القا�صي: »ومما لأبي احل�صن علي بن لبال من اجلمع والتق�صيم: البيتان«. املنتقى املق�صور 444/1. 

التخريج )1):   

)1-2)  املنتقى املق�صور 444/1. وابن لبال 86. ويف وفيات الأعيان 238/3. قال ابن خلكان: »وهذان البيتان وجدتهما   

من�صوبني اإىل اأبي ال�صي�ص اخلزاعي ال�صاعر امل�صهور«. وقريب منه يف الوايف بالوفيات اجلزء 19. وهما لي�صا يف 

اأ�صعار اأبي ال�صي�ص اخلزاعي. ويف املعجب 197، والنجوم الزاهرة 345/5، ن�صبا اإىل حممد بن تومرت. والأرجح 

اأن البيتني لأبي ال�صي�ص. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص. 
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�َسْعِرها ِمــْن  َذَواِئـــٍب  ثَــالَث  نَ�رَصَْت  ـــِق)1)1-  مَّ ـــرُّ ــاِة ال ــــَذَر الــُو�ــسَ ــنــي َح ِلــتُــِظــلَّ

ــــُه  ــــاأَنَّ َوَك ـــا  ـــه ـــاأَنَّ َوَك فـــَكـــاأَنَّـــِنـــي  ــِق)2)2-  ــِب ــْط ــٍل ُم ــي ــــَت لَ ــا َتْ ــات ــبــحــاِن ب �ــسُ

)1) يف �صعر ماين املو�صو�ص:

ــي ــن ــل ــظ ــت ــــــر �ـــســـعـــرهـــا ل ــــــدائ ـــاة«»غ ـــس ـــو� ــــن ال ـــون م ـــي ـــع خـــــوف ال

)2) يف �صعر ماين املو�صو�ص: »فكاأنه وكاأنها وكاأنني«. 

التخريج )2):   

)1ـ 2)  كنز الكتَّاب 815. وابن لبال 86. وفيهما البيتان من�صوبان اإىل ابن لبال ال�رضي�صي. ويف م�صادر م�رضقية �صبقت   

�صاعرنا هذا ورد البيتان بتغيري طفيف دون ن�صبة، ويف اأخرى هما من�صوبان اإىل ماين املَُو�صَو�ص )245 هـ) وهو 

�صاعر من اأهل م�رض. انظر �صعر ماين املو�صو�ص 82. ومل يرد البيتان يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني 

اأمية يف الأندل�ص. 
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90- عبد الغافر بن رجلون املروان

)... - بعد 91)هـ)

عبد  بن  �صليمان  ولد  من  »اأنَّه  والده:  نقل عن  اإذ  املغرب،  �صعيد يف  ابن  بذكره  د  تفرَّ

. وظلت بقية ن�صبه اإىل �صليمان بن عبد امللك جمهولة. 
(1(

امللك«

رْي، وقد ذمَّ ابن �صعيد اأخالقه و�صوء مع�رضه، و�صعَّف �صعره: »�صعره   ُوِلَد يف ح�صن الُق�صَ

�صعيف اأح�صنه: 

ـــن الــنــ�ــســر ـــس ـــ� ـــغ ـــــو ال هـــــــذا ه
(2(

.... الأبيات«

كان عبد الغافر حّيًا عام 591هـ، اإذ التقاه والد �صاحب املغرب يف غزوة الأراك، فقال: 

 .
(3(

»اجتمع به يف غزوة املن�صور بطليطلة«

�صعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره ت�صعة اأبيات يف قطعتني؛ الأوىل تغزل بها، والثانية من الزجل. 

-1-

:
(4(

]جمزوء الكامل[يف املغرب )1: 221)
ــْر ــسِ ــ� ــنَّ ال ــُن  الــُغــ�ــسْ ــــَو  ُه ـــــَذا  َه ــــْر1-  ــــِريْ ــــَغ ــــُي ال ــــْب ــــظَّ ـــــو ال َهــــــــَذا ُه

ـــ ــي ــِه ــبَ ال الـــلَّـــْيـــُل  ُهـــــَو  َهــــــَذا  املـُـــِنــــْر2-  الــــَقــــَمــــِر  َعــــَلــــى  ـــــــَدا  بَ ُم 

)1) املغرب 221/1. ومل تذكر امل�صادر من ولد �صليمان بن عبد امللك ممن دخل الأندل�ص؛ اإل عبد امللك بن حممد بن عبد امللك 

بن حممد... بن �صليمان بن عبد امللك، املحدث القادم على الأندل�ص �صنة 360هـ. انظر تاريخ علماء الأندل�ص 467/1، 

وجمهرة اأن�صاب العرب 91. 

)2) املغرب 221/1.

)3) املغرب 221/1. واملق�صود بهذه الغزوة هي غزوة الأراك، واملن�صور هواخلليفة اأبو يو�صف يعقوب بن يو�صف بن عبد 

املوؤمن بن علي. انظر ع�رض املرابطني واملوحدين يف املغرب والأندل�ص 140/2، 196. 

)4) قال ابن �صعيد: »�صعره �صعيف، اأح�صنه قوله: الأبيات« املغرب 221/1. 

التخريج )1):   

)1-3) املغرب 221/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 159. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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َّـــــُه ـــــاإِن َف ــــــظــــــُروُه  انْ ـــــوا  ـــــوُم ُق ــــْر3ْ-  ــــِظ نَ ــــــــــــداً  بَ اأَ ـــــــُه  لَ اإِْن  َمــــــا 

-2-

:
(1(

]الزجل[يف املغرب )1: 221)
ــــاْر الــــنَّ َقـــْلـــِبـــي  يف  ــــــــــْد  اأْوَق ـــْه1-  ـــي ـــطـــف ــــــيــــــ�ــــــسْ يــــــريــــــْد ي ولَ

اْر الـــــــــــدَّ ـــــــــاب  بَ و�ــــــســــــدَّ  ـــْه2-  ـــي ِت واأَي  ــــه  ــــْي ِف َخــــــــْذل  اأْي 

الــــــُغــــــْزَلْن ـــــَن  اأَْحـــــ�ـــــسَ ـــا  ــــ ي ُدرِّي3-  ــــــــــــْب  ــــــــــــْوَك َك ــــــــا  ي

ــــاْن ــــ�ــــسَ الأَْغ ـــُجـــُد  ـــ�ـــسْ تَ ـــــْك  لَ ومَيـْـــــــــــــــــَدح الــــــــُقــــــــْمــــــــري)2))- 

ـــاْن ــــ ــــ ـــَم ـــْع ـــنُّ ال ـــــُل  ـــــَج ـــــْخ َويَ ــــــــــــــــــْدِري)3))-  تَ ل  ــــــــــــــــــَت  واأَنْ

ـــــاْر َح ــــــْد  َق ــــــْك  ِف ــــل  ــــْق ــــَع وال ــــيــــْه)-  ــــِب ــــ�ــــسْ ــــتَّ ــــــف َوال والــــــَو�ــــــسْ

)1) قال ابن �صعيد: »ووقع له يف زجل ما هو م�صتح�صن: الأبيات« املغرب 221/2. 

)2) كذا وردت يف الأ�صل، ولعّل الأ�صوب: ي�صدح.

)3) النعمان: نبت يدعى �صقائق النعمان. 

التخريج )2):   

)1-6) املغرب 221/1. وبنو اأمية يف الأندل�ص 159. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   
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91ـ اأبو يَزيد بُْن الَعا�سي

) ... ـ ...)

، ومل يزد يف ن�صبه عّما ذكر، فبقي 
(1(

�صاعر مرواين، ذكره املّقري وختم به اأخبار املروانية

متام ن�صبه اإىل مروان بن احلكم جمهوًل. 

، يف 
(2(

ام كنَّاه باأبي زيد بن العا�صي واختلفت بع�ص امل�صادر يف كنيته وا�صمه، فابن ب�صَّ

ام  . فهل هناك حتريف يف قول ابن ب�صَّ
(3(

حني ذهب ال�صفدي اإىل اأن ا�صمه اأبو يزيد العا�صي

يف كنيته، اأم هناك �صقط يف قول ال�صفدي؟

ا املّقري فقد وفق بني الروايتني ، فدعاه اأبا يزيد بن العا�صي. وقد �صبق ذكر �صاعر  واأمَّ

؟ على اأّن هناك 
(4(

يدعى العا�صي بن العا�صي، فال يعرف: اأها �صاعران اثنان اأم �صاعر واحد

، فال ُيعرف: اأن كان اأبو يزيد هذا ابنًا لأحدهم اأم 
(5(

عدداً من بني مروان ت�صّموا بالعا�صي

ج عليه ابن حزم يف جمهرته.  ل؟ ومل ُيعرِّ

 وعلى هذا؛ فقد بقي زمان ولدته ووفاته جمهوًل، ول مرّجح لتحديد ع�رضه. 

�سعره: 

 و�صل اإلينا من �صعره خم�صة اأبيات يف قطعتني؛ هما يف الغزل واحلكمة. 

-1-

]الطويل[ يف نفح الطيب )5: 133):
)1) نفح الطيب 133/5.

)2) الذخرية 794/1.

)3) ن�رضة الثائر 274.

)4) �صبقت ترجمته �ص 357.

)5) اأ�صهرهم العا�صي بن الإمام عبد اهلل، وقد قتله ابن اأخيه الّنا�رض �صنة 309هـ. انظر تاريخ عبد الّرحمن الّنا�رض 46، والعا�صي 

ابن الإمام حممد، وكان اأول من بايع الّنا�رض من اإخوة جّده �صنة 300هـ. انظر تاريخ عبد الّرحمن الّنا�رض 18. 

التخريج )1):   

)1-3) نفح الطيب 133/5. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 463. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).  
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ِرْح فاطَّ ِديُْقَك  �سَ ُفو  يَ�سْ ْن  اأَ �ِسْئَت  اإذا  ــد1ِّ-  ــْزِل واِل ــَه ـــَزاَع الَّـــِذي يـُـْبــِديــِه يف ال ِن

َجَهنٍَّم يف  ــِه  ــالِق اأَْخ ِمــن  ُكْنَت  واإْن  ــِد2-  ــْل ــِة اخُل ــنَّ فــاأَنْــِزلْــُه مــن َمـــْثـــواَك يف َج

ْنعِه �سُ لُْطِف  ِمــن  اهللُ  يُِتْيَح  اأَْن  اإىل  البُْعِد3-  يف  الــُعــْذَر  فاْجَعِل  َجِمْياًل  ِفــَراقــاً 

-2-

]اخلفيف[يف نفح الطيب )5: 133):
فيِه لَم  ـــِذي  الَـّ ــُد  ــس ــا� احَل ـــُه  َعـــابَ ُجــــَدريَّــــا)1)1-  ِه  ـــــدِّ َخ ــــوَق  َف اأُِري  اأَْن 

ـــــاٍم مَتَ ــــــالُل  ِه َوْجـــــُهـــــُه  ـــــــا  َ اإنَّ ــــا)2)2-  َيَّ ــــ�ُّ ــِه ال ــي ــل ـــوا بُـــْرقـــعـــاً َع ـــُل َجـــَع

)1) يف الذخرية ون�رضة الثائر: »اأن راأى«. واجُلدري: داء يظهر بثوراً يف الوجه واجل�صم.

)2) يف ن�رضة الثائر: »كبدر متام«. 

التخريج )2):   

َب البيتان لأبي زيد بن العا�صي، ويف قوله زيد حتريف. ونفح الطيب 133/5، ون�رضة الثائر  َ )1-2)  الذخرية 794/1. وُن�صِ  

َب البيتان اإىل اأبي يزيد العا�ص، ويف قولهما �صقط. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص  على املثل ال�صائر274. وفيه ُن�صِ

463. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). 
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92ـ �ُسليمان بن عبد امللك الأموي

(... - ...(

؛ اإذ اأورده �صمن 
(1(

مل اأقف على خربه، فما ذكرته امل�صادر ب�صيء حا�صا املّقري يف النفح

بن  مروان  اإىل  ن�صبه  متام  بقي  ولهذا  �صيئًا.  ا�صمه  على  يزد  ومل  املروانية،  �صعراء  من  طائفة 

احلكم جمهوًل، وكذا ع�رضه. 

�سعره: 

و�صل اإلينا من �صعره ثالثة اأبيات يف قطعة واحدة؛ ي�صف جمادلًة مع اأحدهم. 

-1-

]الوافر[يف نفح الطيب )5: 133):
ِمــْنــُه ــوَل  ــَق ال ــــاَل  اأََط َجـــَدٍل  َوِذي  ــواُب1-  ــسَّ ــ� ــًى وَقــــْد َخـــِفـــَي ال ــن ــع ـــال َم ِب

رّداً ـــــــاْزَداَد  َف ـــُه  ـــبُ ِجـــْي
اأُ ــُت  ــْل ــُق َف ــُت لـَـــُه َقــــِد اْزَدَحـــــــَم اَلـــــَواُب2-  ــْل ــُق َف

ــٍح ــِريْ ُم ِمـــْن  ْمِتي  �سَ ـــْرَ  َغ اأََر  ومَلْ  اخِلــــَطــــاُب3-  فـــيـــِه  يـُـــِفــــْد  مَلْ  ــــا  َم اإذا 

)1) نفح الطيب 133/5. 

التخريج )1):   

)1-3) نفح الطيب 133/5. و�صعر بني اأمية يف الأندل�ص 462. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص).  
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ملحق

من ادَّعى كونه من بني مروان

عن  ف�صاًل  الأقدمني  على  فاأ�صكلت  الغمو�ص،  اعرتاهـا  ل�صخ�صـية  نعـر�ص  وفيـه 

املعا�رضين، اإذ اْخُتِلَف يف �صرية ابن اخلليفة املهدي؛ بني منكر ل�صخ�صه ومثبت له يف �صعراء 

بني قومه.

عبيد اهلل بن املهدي )غالم الف�سيح)

(... - ...(

لدين  الّنا�رض  الّرحمن  بن عبد  اجلّبار  املهدي بن ه�صام بن عبد  هو عبيد اهلل بن حممد 

 .
(1(

اهلل

د وجوده،  ، واأكرث الروايات خمتلفة يف �صريته، فابن حزم اأكَّ
(2(

 كان ولّيًا لعهد اأبيه املهدي

فقال يف ولد املهدي: »ومل يعقب اإّل ابنة تزوجها حممد بن عبد اجلّبار بن عبد العزيز بن 

. ولكنه عاد 
(3(

عبد اجلّبار بن الّنا�رض، وابنًا قتل بقرطبة، ا�صمه عبيد اهلل، قتل عن غري عقب«

اأن  اأنَّه عبيد اهلل بن املهدي، وقام على امل�صتكفي مبجريط؛ ما لبث  عى  اأنَّ رجاًل ادَّ فذكر 

ار املعروف  قتل فيها: »�صّح عندنا اأّنه مل يكن عبيد اهلل بن املهدي، واإمّنا كان مملوكًا للعطَّ

 .
(4(

بالف�صيح، واّدعى اأّنه عبيد اهلل بن املهدي«

ام اأنَّه ملَّا ُقِتَل املهدي وُقِطع راأ�صه؛ اأمر �صليمان بن احلكم بتنظيف الراأ�ص،  وذكر ابن ب�صَّ

 .
(5(

واأنفذه اإىل طليطلة، اإىل ولد املهدي عبيد اهلل، فاأعظم قتل اأبيه، ودفع بيعة ه�صام

)1) الوايف بالوفيات ج 19. ول يخفى ن�صب النا�رض اإىل مروان بن احلكم. و�صيق ن�صبه اإىل اأبيه املهدي يف �صائر امل�صادر.

)2) اأعمال الأعالم 116.

)3) جمهرة اأن�صاب العرب 101.

)4) ر�صائل ابن حزم 58/2. وكذا يف جذوة املقتب�ص 649/2. وبغية امللتم�ص 727/2.

)5) الّذخرية 46/1.
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و ذكر ابن عذاري اأنَّ �صنَّ عبيد اهلل كانت �صتَّ ع�رضة �صنة عند قتل والده، فاحتال له 

ر عليها واأخذ يطمح اإىل ال�صتيالء على ما حولها،  اأن�صار اأبيه واأخرجوه اإىل طليطلة، فتاأمَّ

من  »هو  بقوله:  املّقري  وو�صفه   .
(1(

فقتله وا�صح  اإىل  واأر�صله  اأ�رضه،  التجيبي  حماربًا  لكن 

 .
(2(

ح�صنات بني مروان، ويعرف بالأقرع«

اأو  اأمران: الأول وجود رجلني با�صم واحد، والثَّاين ق�صيَّة وفاته   ويف حال عبيد اهلل 

هربه اإىل طليطلة. 

عى كونه عبيد اهلل بن  ا الأول فاأميل اإىل راأي ابن حزم ومن وافقه، باأنَّ هناك من ادَّ  اأمَّ

اإذ اإنَّ غالم  املهدي، وهو غالم الف�صيح، فما ذكره املّقري من اأحداث يثبت هذا الأمر، 

الف�صيح كان يف قرطبة �صنة 416هـ، زمان دخولها يف طاعة يحيى بن علي املعتلي، فمدح 

نة  اأن مات ابن عّطاف يف ال�صَّ اإىل  ، ثّم بقي 
(4(

 واليها يف ق�صة طريفة
(3(

وزيره ابن عّطاف

. فكيف ميكن للخليفَة العلوي اأن ُيبقي ويل عهد املهدي وادعًا مطمئّنًا يف قرطبة، 
(5(

التَّالية

اُهل ر�صائله؟ وهناك غري واحد ذكر هربه  بل يكتفي وزيره ابن عطاف باإهمال عبيد اهلل وجَتَ

. وزد على ذلك �صعره الذي يتذكر فيه قرطبة وُمْلَك 
(6(

اإىل طليطلة وقيامه فيها، ثمَّ مقتله

اأبيه، فاإّن فيه تكّلفًا وا�صحًا، ونف�صًا يخالف �صاعرية بني مروان. 

د مقتله بقرطبة،  واأّما الّثاين: وفاته اأو هربه، فلي�ص هناك راأي راجح فيه، فابن حزم اأكَّّ

اإىل طليطلة. يف حني زاد ابن عذاري فذكر مقتله بعد  اأّنه هرب  اإىل  الّدين ذهب  ول�صان 

فدي، فذهب اإىل اأّنه »جال بعد قتل اأبيه يف  قيامه بطليطلة على يد حمارب التجيبي. اأّما ال�صَّ

اأّنه حلق  الّدين  ل�صان  وذكر  الفتنة.  زمن  املنتزين  العامرية  فتيان  من  التجيبي  ووا�صح وحمارب   .100/3 املغرب  البيان   (1(

بطليطلة بعد اأن اختفى فرتة. انظر اأعمال الأعالم 116. 

)2) نفح الطيب 128/5. 

)3) عبد الّرحمن بن عّطاف اليفريّن وزير يحيى بن علي املعتلي الذي ا�صتخلفه على قرطبة قبل دخوله اإليها. جذوة املقتب�ص 

55/1، وبغية امللتم�ص 52/1، واملعجب 52. 

ة يف التخريج �صعره )1) �ص 601.  )4) انظر الق�صّ

)5) ثار اأهل قرطبة �صنة 417 هـ واأعادوا احلكم لالأمويني، واأجل�صوا املعتد خليفًة. 

)6) البيان املغرب 100/3، واأعمال الأعالم 16.
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 .
(1(

البالد ودارت به �رضوف الّدهر، اإىل اأن ا�صتجدى بال�ّصعر«

 .
(2(

فدي اأدبه فقال: »كان اأديبًا �صاعراً« ذكر ال�صّ

�سعره: 

ابن  ومدح  احلنني  قطع، هي يف  اأربع  بيتًا يف  وع�رضون  واحد  �صعره  من  اإلينا  و�صل   

عّطاف وهجوه. 

-1-

:
(3(

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 128)
الَّــِذي �َساِكنُِك  اأَيْـــَن  ــول  ُق َداُر  اأَيَــا  َخــاِلــَدا1-  ْكَر  ال�سُّ َك  ـــرْتُ يَ اأَْن  ــُه  ــوؤُْم لُ ـــى  اأَبَ

�ُسبٌَّة والــــــِوَزارُة  َوِزيــــراً  ى  تَ�َسمَّ املـَـَحــاِمــَدا2-  يَ�ْستَِفْيَد  اأَْن  ـــى  اأَبَ َقــْد  ـَــْن  مِل

ـــُه َذمُّ يـَـــْ�ُح  لَــْيــ�ــَس  ــْن  ــِك ولَ َوَوىلَّ  ــَدا3-  ــاِق ـــى َعــــُدّواً ونَ ْر�ـــسَ َفــهــا ُهـــَو َقـــْد اأَ

ِفْعَلُه نَــُف  يَــاأْ ــاَن  َك َوِكيٌل  َحى  واأَ�سْ َوارَدا)-  ــِع  ــنَّ ــَم ُ امل احَلـــْو�ـــسِ  يف  ــَك  ــل ــِزيْ نَ

ـــاءٍةٍ ـــس ـــَذا واإِ� ل ــاٍن  ــسَ ــ� ــاإْح ب ــــزاًء  َج ــَدا))))-  ــاِع َق احَلــْمــَد  َث  ورَّ و�ــســاٍع  ــذاك،  ل

)1) الوايف بالوفيات ج 19.

)2) الوايف بالوفيات ج 19.

)3) قال املّقري بعد اأن ذكر اأبياتًا له: »قال هذه الأبيات يف الوزير ابن عّطاف، ف�صنَّ عليه حتَّى برجع اجلواب، فكتب اإليه 

بق�صيدة منها: اأيّها املمكن.. الأبيات. فلم يعطه �صيئًا، وكان له كاتب فتحّيل يف خم�صني درهمًا، فاأعطاها له، فلما 

ل نف�صك هذا وتعطيه؟ قال: فواهلل ما لبث اإّل قلياًل حتى مات  �صمع الوزير بذلك طرده، وقال له: من اأنت حتى حتمِّ

ل يف نعمته، فحملني ذلك على اأن كتبت بالفحم يف حائط  الوزير وتزوج الكاتب بزوجته، و�صكن يف داره، وتخوَّ

داره: الأبيات« نفح الطيب 128/5. 

)4) اأ�صار املّقري اإىل املثل ال�صائر يف هذا )رب �صاٍع لقاعد). انظر جممع الأمثال 45/2. 

التخريج )1):   

)1، 4) الوايف بالوفيات 19.  

)1-5) نفح الطيب 128/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 137. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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-2-

:
(1(

]الطويل[يف نفح الطيب )5: 128)
ــَدا بَ اإِْن  ــتـَـْبــلــُغ  �ــسَ ــــاِل  لآَم ـــــْوُل  اأَُق ـــُل)2)1-  ـــوؤَمَّ ُ ــاٍف َوِنـــْعـــَم امل ــطَّ ـــِن َع ــا ابْ ــيَّ ُمَ

تَعلٌُّل ـــوٍم  يَ ُكـــلَّ  َدَعـــان  ــْت:  ــالَ ــَق َف التَّعلُُّل2-  يَــْفــنَــى  لَح  اإِْن  لــهــا:  َفــُقــلــُت 

ــٌل ــْن َكـــاَن ِمــنِّــي ُكــلَّ ِحـــْنٍ تـَـرحُّ ــِئ اأَْرَحــــُل3- لَ ــُت  ــ�ــسْ لَ بــِه  ـــْل  ـــُل اأَْح ْن  اإِ فـــاإنِّ 

ـــاُل يف بـَـْحــِر ُجـــْوِدِه َفــتَــًى تَـــِرُد الآم ُل)3))-  املُــَعــوَّ ــَواُه  ــسِ � نُْعَمى  َعــَلــى  ولـَـْيــ�ــَس 

-3-

:
(4(

]الب�صيط[يف جذوة املقتب�ص )2: 649)
ـــي اأَمَلِ ــتـَـْعــِذبــاً  بُــِنــي ُمــ�ــسْ ــا َمـــْن يُــَعــذِّ قِم)))1- يَ ال�سَّ ِمَن  ِج�ْسِمَي  بََرى  َقْد  َما  يَكِفيَك 

ٍد ُمْقتَ�سِ ــْرِ  َغ اٍء  ِبَق�سَ ل  َحَكْمَت  َحَكِم2-  ــْن  وِم َقا�ٍس  ِمــْن  َي  نَْف�سِ تَْفِديَْك 

�َسَجناً ل  َهيَّجَت  ُقرطبٍة   َ َقــ�ــرصْ يا  وؤِم)))3-  ـــــرُّ ــَد الــُكــنَّــ�ــِس ال ــْع ـــْدَت بَ ـــاأَبَّ ــا ت َّ مل

ِخــالَفــتـَـنـَـا فيَها  َعـــِهـــَدْت  ــٌد  ــاِه ــَع َم  -((((
مَيِ ـــاُلـــوِد كـــالـــدِّ ــا ب ــَه ــوَق ــنَــا َف اأَكــفُّ

)1) قــال املّقري: »قال هذه الأبيات يف الوزيـر ابن عّطاف، ف�صنَّ عليــه حتــى برجع اجلـواب« نفح الطيب 128/5. 

 ،52/1 امللتم�ص  وبغية   ،55/1 املقتب�ص  انظر جذوة  املعتلي.  علي  بن  يحيى  ووزير  قرطبة  وايل  هو  عّطاف:  بن  يحيى   (2(

واملعجب 52. 

)3) الورود: الأ�رضاف على املاء وغريه، واملراد هنا تف�صي اإىل بحر كرمه. 

التخريج )2):   

)1-2) الوايف بالوفيات 19.   

)1-4) نفح الطيب 128/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 137. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  

)4) قال احلميدي: »من �صعره يف كلمة طويلة: الأبيات«. جذوة املقتب�ص 649/2.

)5) الربية: النحت.

)6) يف البغية: »تابدت«. وال�صجن: احلزن. والكن�ص: الظباء.

)7) يف البغية: »عمرت«. والّدمي: جمع الدمية وهي املطر الذي لي�ص فيه رعد ول برق.

التخريج )3):   

)1-6)  جذوة املقتب�ص 649/2. وبغية امللتم�ص 727/2. ومل ترد الأبيات يف )بنو اأمية يف الأندل�ص). وكذا يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.  
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ـــُه َدْولَـــتُ ـــِديِّ  ـــْه َ امل لــلــَمــِلــِك  ـــــاَم  اأَيَّ كاحُللِم)-  ْهــِر  الــدَّ يف  بَحْت  اأَ�سْ َفَقْد  ِفيَها 

�ُسَطٍب ِبــِذي  َف�َساأَبِْكْيِه  اأَِع�ْس  فــاإْن  ــَطــِرِم)-  ـاِر ُمــ�ــسْ ــاِب الــنَـّ ــَه ــ�ــسِ ـــــاِرٍن َك وَم

-4-

:
(1(

]الرمل[يف نفح الطيب )5: 129)
ــــِه ــــْدَرِت ُق ــــْن  ِم ـــُن  ـــَك ُـــَم امل ــهـــا  اأَيُـّ ـــا1-  ـــنَ ـــسِ ـــ� ُمْ اإلّ  اهللُ  يَــــــــــَراَك  ل 

ــــُه َم ــــدَّ َق ــــــا  ِبَ ـــــــــْرُء  َ امل ـــــــــا  َ اإِنَّ ــــا2-  ــــنَ وثَ َذمٍّ  ــــــــْن  بَ  ْ َفــــــتـَـــــَخــــــرَّ

واإذا ـــــّراً  ِغ هـــِر  بـــالـــدَّ ـــْن  ـــُك تَ ل  ــا)2)3-  ــنَ ــِك ــل ُم ــُه يف  ــَل ــْع ِف ــْر  ــُظ ــانْ ُكـــْنـــَت ف

ـــٌب ِمـــنـــُه ذاه لـْـــَت  ُخــــوِّ ـــا  َم ــــلُّ  ُك ـــا)3))-  ـــنَ ـــَكـــَف ــُب ِمـــْنـــُه ال ــح ــس ــ� ــــــا تَ اإنَّ

َطــاملَــا َكــــفٍّ  ـــَو  ـــْح نَ ـــاً  ـــّف َك ُمــــدَّ  ــاَب الــُهــتَّــنَــا)-  ــَح ــسَّ ــ� ــــَرْت ِمـــْنـــُه ال ــــَط اأَْم

ــ�ــٍسٍ ــوؤي ُم ـــَواٍب  ـــَج ِب اأَِرْحـــِنـــي  اأو  ِّ الـــَعـــنَـــا))))-  ــــرصَ ــــْن � ـــــِ�ِّ ِم ـــاُل ال ـــَط ـــِم َف

)1) قال املّقري بعد ذكره خربه مع ابن عطاف: »فكتب اإليه بق�صيدة فيها: الأبيات«. نفح الطيب 129/5. وانظر حا�صية 

القطعة )1) من �صعره. 

)2) الغّر: املغرور.

لت فيه: ُملِّْكَتُه. )3) يف الأ�صل: »واإمّنا«. يف طبعة �صادر: »والذي ت�صحب«. وخوِّ

)4) املوؤي�ص: الذي ل رجاء فيه. وامِلطال: الت�صويف. والعناء: احلب�ص يف �صدة وذّل. 

التخريج )4):   

)1-6) نفح الطيب 129/5. وبنو اأمية يف الأندل�ص 138. ومل ترد الأبيات يف �صعر بني اأمية يف الأندل�ص.   

)1-3، 5، 6) الوايف بالوفيات 19.  
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الفهار�س العامة
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 1ـ فهر�س تراجم ال�سعراء و�سعرهم

ترجمته و�صعره ال�صاعر 

اأبان بن احلكم..................................................... 304

332 ............................................... اأبان بن عبد الرحمن

اإبراهيم بن حممد بن عبد الرحمن..................................... 352

512 ......................................... اأحمد بن �صليمان بن اأحمد

400 ....................................... اأحمد بن اأبي �صفوان املرواين

421 ............................... اأحمد بن عبد اهلل ) اأبو عوف القر�صي)

396 ......................................... اأحمد بن عبد امللك املرواين

379 ............................................ اأحمد بن املبارك احلبيبي

394 ................................... اأحمد بن حممد بن مروان بن املنذر

اأحمد بن معاوية ) ابن القط )........................................ 350

376 ....................................... اأحمد بن ه�صام بن عبد العزيز

504 ................................................... الأ�صبغ القر�صي

576 ............................................... ابن الأ�صبغ القرطبي

321 ................................................... الأ�صبغ بن حممد

567 .................................................... الأ�صم املرواين

558 .......................................... اأيوب بن �صليمان ال�صهيلي

342 ............................................ ب�رض بن حبيب بن الوليد

ب�رض بن احلكم بن ه�صام............................................. 314

334 ............................................... ب�رض بن عبد الرحمن

552 ...................................................... بّكار املرواين
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274 ........................................ حبيب بن عبد امللك بن عمر

302 ................................................... حبيب بن الوليد

384 ........................................... احلكم بن اأحمد بن حممد

409 ................................... احلكم بن عبد الرحمن )امل�صتن�رض)

294 .......................................... احلكم بن ه�صام )الرب�صي)

433 ................................... �صعيد بن حممد بن العا�صي )البلينة)

556 ........................................... �صعيد بن ه�صام بن دحون

480 .................................... �صليمان بن احلكم )امل�صتعني باهلل)

606 ....................................... �صليمان بن عبد امللك الأموي

500 ................................................ �صليمان بن املرت�صى

315 ................................................. �صفوان بن العبا�ص

365 ................................................ العا�صي بن العا�صي

عبد اجلبار بن عبد اهلل) اأبو طالب )................................... 522

305 ............................................. عبد الرحمن بن احلكم

عبد الرحمن بن عثمان الأ�صم....................................... 380

514 ...................................... عبد الرحمن بن قا�صم بن حممد

322 .............................................. عبد الرحمن بن حممد

276 .................................... عبد الرحمن بن معاوية )الداخل)

370 .............................................. عبد الرحمن بن املنذر

403 ................................................ عبد الرحمن النا�رض

493 ............................... عبد الرحمن بن ه�صام )امل�صتظهر باهلل)

420 ....................................... عبد العزيز بن حكم بن اأحمد

عبد العزيز بن عبد الرحمن النا�رض.................................... 412
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487 ................................................ عبد العزيز بن املنذر

602 ....................................... عبد الغافر بن رجلون املرواين

470 .................................. عبد اهلل بن حكم بن العبا�ص املرواين

301 .................................. عبد اهلل بن عبد الرحمن »البلن�صي«

383 ...................................... عبد اهلل بن عبد الرحمن النا�رض

424 ..................................... عبد اهلل بن عبد العزيز ) احلجر )

356 .................................... عبد اهلل بن حممد بن عبد الرحمن

288 .................................................. عبد امللك بن ب�رض

286 ........................................ عبد امللك بن عمر بن مروان

335 ............................................. عثمان بن عبد الرحمن

578 ........................................... علي بن اأحمد )ابن لبَّال)

386 ...................................... عمر بن اإبراهيم )ابن امل�صنوع)

374 ............................................. عمر بن اأحمد بن حممد

399 .............................................. عمرو بن اأبي �صفوان

607 .................................. غالم الف�صيح )عبيد اهلل بن املهدي)

353 ..................................... القا�صم بن حممد بن عبد الرحمن

457 ......................................... قا�صم بن حممد »ال�صبان�صي«

345 ............................................ مالك بن حممد بن مالك

حممد بن اإبراهيم ) امل�صنوع )........................................ 417

حممد بن اأحمد ) ابن الأزرق )....................................... 418

388 ............................................. حممد بن اأيوب املرواين

329 .............................................. حممد بن عبد الرحمن

416 ........................................ حممد بن عبد الرحمن النا�رض
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366 ....................................... حممد بن عبد اهلل بن عبد امللك

344 ........................................... حممد بن عبد اهلل بن حممد

حممد بن عبد امللك بن النا�رض........................................ 472

562 ........................................ حممد بن حممد )ابن الأحمر)

حممد بن مغرية بن عبد امللك......................................... 502

372 .............................. حممد بن املنذر بن حممد بن عبد الرحمن

468 ........................................... حممد بن ه�صام ) املهدي)

390 ........................................ حممد بن ه�صام بن عبد العزيز

489 ................................................... املرت�صى املرواين

447 ............................ مروان بن عبد الرحمن ) ال�رضيف الطليق )

317 ................................................... م�صلمة بن حممد

319 ................................... املطرف بن عبد الرحمن بن احلكم

491 ............................................ املطرف بن عمر املرواين

323 .................................................. املطرف بن حممد

351 ........................................... معاوية بن حممد بن ه�صام

367 ................................... املنذر بن عبد الرحمن ) املذاكرة )

336 ..................................... املنذر بن عبد الرحمن بن احلكم

ه�صام بن عبد الرحمن بن احلكم..................................... 347

ه�صام بن عبد الرحمن الداخل....................................... 292

349 ...................................... ه�صام بن حممد بن عبد الرحمن

وّلدة بنت امل�صتكفي............................................... 515

430 ........................................ الوليد بن ه�صام ) اأبو ركوة )

اأبو يحيى بن الرميمي............................................... 564
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511 ........................................... يحيى بن ه�صام بن اأحمد

604 ................................................ اأبو يزيد بن العا�صي

يعقوب بن احلكم.................................................. 304

339 ............................................ يعقوب بن عبد الرحمن
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2ـ فهر�س القوايف

ال�صفحة  عدد الأبيات  ال�صاعر  البحر  روي القافية 

- الهمزة -

580  9 علي بن اأحمد  اخلفيف  اخل�رضاءِ 

358  5 عبد اهلل بن حممد  الوافر  بقاءِ 

470  3 عبد اهلل بن حكم  الوافر  ماءِ 

523  3 اأبو طالب عبد اجلبار   جمزوء الب�صيط  احلياءُ 

449  6 ال�رضيف الطليق  اخلفيف  غنَّاءَ 

449  2 ال�رضيف الطليق  اخلفيف  وا�صتكاءَ 

450  3 ال�رضيف الطليق  اخلفيف  اجلفاءَ 

- الألف - 

450  7 ال�رضيف الطليق  الكامل  نواهُ 

422  4 اأبو عوف القر�صي  املتقارب  فالتوى 

- الباء -

330  8 حممد بن عبد الرحمن  الطويل  احلبِّ 

359  2 عبد اهلل بن حممد  الطويل  معّتِب 

451  3 ال�رضيف الطليق  الطويل  مطلِب 

451  2 ال�رضيف الطليق  الطويل  مقّلِب 

473  5 حممد بن عبد امللك  الطويل  املواهِب 

473  2 حممد بن عبد امللك  الطويل  املعّذِب 

426  3 اأبو عوف القر�صي  الطويل  بحبِّه 
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568  55 الأ�صم املرواين  الب�صيط  الطلِب 

494  4 عبد الرحمن بن ه�صام  الوافر  اخلطاِب 

452  9 ال�رضيف الطليق  اخلفيف  و�صحوِب 

501  4 �صليمان بن املرت�صى  الكامل  وحبيِب 

329  2 عبد الرحمن بن احلكم  الكامل  �صواِبها 

581  4 علي بن اأحمد  جمزوء الرمل  اجليوب 

522  4 بكار املرواين  املتقارب  مذهبي 

359  3 عبد اهلل بن حممد  املجتث  الكتاِب 

425  13 اأبو عوف القر�صي  الطويل  هارُب 

471  2 عبد اهلل بن حكم  الطويل  فيعرُب 

488  2 عبد العزيز بن املنذر  الطويل  الكواعُب 

606  3 �صليمان بن عبدامللك  الوافر  ال�صواُب 

334  3 ب�رض بن عبد الرحمن  الوافر  عذاُب 

581  2 علي بن اأحمد  جمزوء الوافر  الطرُب 

337  3 املنذر بن عبد الرحمن  املن�رضح  طرُب 

306  14 عبد الرحمن بن احلكم  املتقارب  نحيبا 

384  2 عبد اهلل بن عبد الرحمن  املن�رضح  غ�صبا 

394  5 اأحمد بن حممد  الطويل  عقابها 

453  5 ال�رضيف الطليق  ال�رضيع  منتخْب 

559  2 اأيوب بن �صليمان  ال�رضيع  امل�صيْب 

533  4 بكار املرواين  جمزوء اخلفيف  غريْب 

- التاء -

410  3 احلكم امل�صتن�رض  الطويل  دنُت 
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582  2 علي بن اأحمد  الطويل  الورقاِت 

- اليم -

404  8 عبد الرحمن النا�رض  خملع الب�صيط  اأناجي 

453  2 ال�رضيف الطليق  الكامل  الأثباِج 

454  3 ال�رضيف الطليق  الكامل  تتاأجُج 

454  2 ال�رضيف الطليق  الكامل  مفلَُّج 

- احلاء -

348  2 ه�صام بن عبد الرحمن  الطويل  املزِح 

397  2 اأحمد بن عبد امللك  الب�صيط  روِح 

408  1 اأبو �رضاعة  الب�صيط  قدحي 

523  6 اأبو طالب عبد اجلبار  الوافر  �صبيِح 

319  4 املطّرف بن عبد الرحمن  املجتث  املالِح 

455  2 ال�رضيف الطليق  الطويل  جوراُح 

455  9 ال�رضيف الطليق  الطويل  املرّبُح 

582  4 علي بن اأحمد  الطويل  رماُح 

431  1 اأبو ركوة  الكامل  يفلُح 

390  4 حممد بن ه�صام  املديد  و�صحا 

331  2 حممد بن عبد الرحمن  الكامل  والقدحا 

331  2 علي بن اأحمد  ال�رضيع  جراْح 

337  2 املنذر بن عبد الرحمن  املجتث  لين�صْح 

- الدال -

371  2 عبد الرحمن بن املنذر  الطويل  الوردِ 

372  4 حممد بن املنذر  الطويل  البعدِ 
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583  10 علي بن اأحمد  الطويل  الر�صدِ 

405  1 عبد الرحمن النا�رض  الطويل  ال�صهدِ 

604  3 اأبو يزيد بن العا�صي  الطويل  واجلدِّ 

533  4 بكار املرواين  الب�صيط  اجللدِ 

397  4 اأحمد بن عبد امللك  الوافر  ال�صدودِ 

449  6 اأبو بكر ال�صويل  جمزوء الرمل  ي  ب�صدِّ

 343  3 ب�رض بن حبيب  اخلفيف  بعدي 

513  4 اأحمد بن �صليمان  املجتث  عودِ 

296  2 احلكم بن ه�صام  اخلفيف  العبادِ 

556  5 �صعيد بن ه�صام  جمزوء الرمل  ه  حدِّ

338  2 املنذر بن عبد الرحمن  الطويل  يق�صدُ 

557  3 �صعيد بن ه�صام  الطويل  ال�صعدُ 

434  2 �صعيد بن حممد  الطويل  �صواُدهُ 

434  4 �صعيد بن حممد  الطويل  مدوُدها 

444  2 �صعيد بن حممد  الكامل  تعهدُ 

584  2 علي بن اأحمد  خملع الب�صيط  جديدُ 

289  3 عبد امللك بن ب�رض  اخلفيف  معمودُ 

513  3 اأحمد بن �صليمان  اخلفيف  �صعيدُ 

505  10 الأ�صبغ القر�صي  الطويل  اأحمدا 

508  10 قا�صم بن حممد  الطويل  واأر�صدا 

609  5 غالم الف�صيح  الطويل  خالدا 

584  2 علي بن اأحمد  الب�صيط  وردا 

391  2 حممد بن ه�صام  الرمل  غدا 
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360  2 عبد اهلل بن حممد  جمزوء اخلفيف  لفائَده 

360  3 عبد اهلل بن حممد  م�صطور الرجز  العددْ 

584  2 علي بن اأحمد  اخلفيف  زبرجدْ 

289  7 عبد امللك بن ب�رض  الرمل  مفتقدْ 

520  2 اأمة العزيز  ال�رضيع  اخلدودْ 

-  الراء -

308  5 عبد الرحمن بن احلكم  الطويل  الفكرِ 

378  3 اأحمد بن ه�صام  الطويل  الهجرِ 

422  2 اأبو عوف القر�صي  الطويل  ال�صمائرِ 

506  2 الأ�صبغ القر�صي  الطويل  والفكر 

516  2 وّلدة بنت امل�صتكفي  الطويل  لل�رضِّ 

585  5 علي بن اأحمد  الطويل  ع�صريِ 

586  2 علي بن اأحمد  الب�صيط  ال�صعرِ 

586  4 علي بن اأحمد  الب�صيط  البكرِ 

354  2 القا�صم بن حممد  خملع الب�صيط  خ�رضِ 

490  1 املرت�صى املرواين  خملع الب�صيط  �رضِّ 

369  2 املنذر بن عبد الرحمن  الوافر  نوارِ 

456  2 ال�رضيف الطليق  الوافر  العذارِ 

590  2 علي بن اأحمد  الوافر  العجوزِ 

587  2 علي بن اأحمد  الوافر  ثبريِ 

435  4 �صعيد بن حممد  الكامل  من قارِ 

517  3 وّلدة بنت امل�صتكفي  الكامل  تتخرّيِ 

413  4 عبد العزيز بن عبد الرحمن  الرمل  ال�صحرِ 
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309  1 عبد الرحمن بن احلكم  ال�رضيع  الداري 

423  4 اأبو عوف القر�صي  ال�رضيع  الهجرِ 

524  7 اأبو طالب عبد اجلبار  ال�رضيع  ع�رِضهِ 

325  4 املطّرف بن حممد  املن�رضح  ق�رضي 

340  3 يعقوب بن عبد الرحمن  املن�رضح  الّزهرِ 

588  3 علي بن اأحمد  املن�رضح  اخلفرِ 

407  2 عبد الرحمن النا�رض  اخلفيف  ال�صغريِ 

587  2 علي بن اأحمد  جمزوء الرجز  املنظرِ 

313 �صطر  عبد الرحمن بن احلكم  الطويل   اأكرثُ 

411   2 احلكم امل�صتن�رض  الطويل  الدوائرُ 

431  1 اأبو ركوة  الطويل  الّدهرُ 

456  4 ال�رضيف الطليق  الطويل  عمرُ 

492  4 املطّرف بن عمر  الطويل  اأخربُ 

474  3 حممد بن عبد امللك  الطويل  ناُرها 

457  2 ال�رضيف الطليق  الطويل  قعرُ 

469  3 حممد بن ه�صام )املهدي)  الب�صيط  الب�رضُ 

427  4 اأبو عوف القر�صي  الب�صيط  النظُر  

572  3 الأ�صم املرواين  الب�صيط  اأثرُ 

361  4 عبد اهلل بن حممد  خملع الب�صيط  العذارُ 

588  2 علي بن اأحمد  خملع الب�صيط  جلنارُ 

456  1 ال�رضيف الطليق  الكامل  مظّفرُ 

520  1 اأبو نوا�ص  الكامل  بحرُ 

361  4 عبد اهلل بن حممد  جمزوء الرمل  اأزورُ 
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377  4 اأحمد بن ه�صام  املن�رضح  اأ�صفُرهُ 

588  2 علي بن اأحمد  املن�رضح  الزهرُ 

589  2 علي بن اأحمد  املن�رضح  عربُ 

457  3 ال�رضيف الطليق  الطويل  افرّتا 

286  10 عبد امللك بن عمر  الطويل  جمرا  

589  3 علي بن اأحمد  الطويل  والنحرا 

296  2 احلكم بن ه�صام  الطويل  املظّفرا 

481  5 �صليمان بن احلكم  الطويل  وجترّبا 

495  19 عبد الرحمن بن ه�صام  الطويل  عذرا 

559  3 اأيوب بن �صليمان  الطويل  التنكرا 

509  1 قا�صم بن حممد  الطويل  املتخرّيا 

303  2 حبيب بن الوليد  الكامل  متحريا 

590  8 علي بن اأحمد  الكامل  عنربا 

380  8 عبد الرحمن بن عثمان  املتقارب  وا�صتعربا 

497  2 عبد الرحمن بن ه�صام  جمزوء الكامل  �صفريْ 

309  2 عبد الرحمن بن احلكم  جمزوء الكامل  العذارْ 

602  3 عبد الغافر بن رجلون  جمزوء  الغريرْ 

310  4 عبد الرحمن بن احلكم  جمزوء الرمل  تنرثْ 

- ال�سن -

278  2 عبد الرحمن الداخل  الطويل   مالم�ِص 

487  3 عبد الرحمن بن ه�صام  الطويل  ال�صم�ِص 

469  2 حممد بن ه�صام )املهدي)  الكامل  اآ�ِص 

591  5 علي بن اأحمد  الكامل  �ِص  تنفُّ
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474  3 حممد بن عبد امللك  املجتث  وبا�ُص 

326  2 املطّرف بن حممد  املن�رضح  جال�صي 

458  2 ال�رضيف الطليق  الكامل  فقرط�صا 

- ال�سن -

524  7 اأبو طالب عبد اجلبار  ال�رضيع  ول فر�ص 

458  18 ال�رضيف الطليق  الرمل  غب�صا 

- ال�ساد -

279  4 عبدالرحمن الداخل  اخلفيف  لبع�صي 

591  2 علي بن اأحمد  جمزوء اخلفيف  الق�صا 

445  2 �صعيد بن حممد  الوافر  بي�صا 

- الطاء -

388  2 حممد بن اأيوب  جمزوء الب�صيط  قطُّ 

316  2 �صفوان بن العبا�ص  الرمل  القراميِط 

414  4 عبد العزيز بن عبد الرحمن  جمزوء الرمل  ا  مطَّ

- العن -

381  3 عبد الرحمن بن عثمان  الطويل  البدائعِ 

411  2 احلكم امل�صتن�رض  الطويل  يدي معي 

475  3 حممد بن عبد امللك  اخلفيف  خ�صوعي 

525  3 اأبو طالب عبد اجلبار  الوافر  بديعِ 

374  10 عمر بن اأحمد  الطويل  وتخ�صعُ 

326  3 املطّرف بن حممد  الطويل  مرابعُ 

435  3 �صعيد بن حممد  الطويل  جازُع 

475  3 حممد بن عبد امللك  الطويل  الربيعُ 
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560  1 اأيوب بن �صليمان  الطويل  �صائعُ 

560  2 اأيوب بن �صليمان  الكامل  اأ�صنعُ 

566  3 اأبو يحيى الرميمي  الواف  ان�صداُع 

297  9 احلكم بن ه�صام  الطويل  يافعا 

398  4 اأحمد بن عبد امللك  الطويل  التوجعا 

561  3 اأيوب بن �صليمان  ال�رضيع  الطباْع 

-  الفاء -

592  2 علي بن اأحمد  الب�صيط  الدنِف 

373  5 حممد بن املنذر  الب�صيط  تذرُفهُ 

592  2 علي بن اأحمد  اخلفيف  اختالفه 

436  2 �صعيد بن حممد  املن�رضح  األفا 

378  6 اأحمد بن ه�صام  اخلفيف  فا  و�صْ

- القاف -

475  4 حممد بن عبد امللك  الطويل  ي  حقِّ

517  5 وّلدة بنت امل�صتكفي  الطويل  مبا لقي 

573  6 الأ�صم املرواين  الطويل  ال�رضادِق 

387  3 احلكم بن اأحمد  الب�صيط  باِق 

592  4 علي بن اأحمد  الب�صيط  بالورِق 

436  6 �صعيد بن حممد  الكامل  وما لقي 

437  3 �صعيد بن حممد  الكامل  للم�صتن�صِق 

437  4 �صعيد بن حممد  الكامل  املفرِق 

438  3 �صعيد بن حممد  الكامل  الإ�رضاِق 

445  2 �صعيد بن حممد  الكامل  الزوِق 
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593  4 علي بن اأحمد  الكامل  الآبِق 

601  2 ماين املو�صو�ص  الكامل  ِق  َمَّ الرُّ

279  11 عبد الرحمن الداخل  م�صطور الرجز  الغرانِق 

391  6 حممد بن ه�صام  اخلفيف  الآفاق 

476  4 حممد بن عبد امللك  اخلفيف  باغتباِق 

593  3 علي بن اأحمد  املن�رضح  ال�صفِق 

373  6 حممد بن املنذر  املجتث  ا�صتياقي 

594  2 علي بن اأحمد  الوافر  واعتناِق 

476  2 حممد بن عبد امللك  الطويل  مطرُق 

389  2 حممد بن اأيوب  الوافر  الطريقُ 

400  4 اأحمد بن اأبي �صفوان  الوافر  ِرقُّ 

483  3 �صعيد بن حممد  الكامل  ي�رضُقهُ 

460  42 ال�رضيف الطليق  الرمل  حرقا 

595  5 علي بن اأحمد  جمزوء الكامل  الطليقْ 

518  2 وّلدة بنت امل�صتكفي  الوافر  يفارْق 

362  6 عبد اهلل بن حممد  م�صطور الرجز  جوالقْ 

- الكاف -

401  4 اأحمد بن اأبي �صفوان  الب�صيط  �صبكا 

398  3 اأحمد بن عبد امللك  الكامل  جناِك 

439  5 �صعيد بن حممد  الكامل  عيناِك 

440  2 �صعيد بن حممد  ال�رضيع  هجركا 

298  5 احلكم بن ه�صام  اخلفيف  مليكا 

310  5 عبد الرحمن بن احلكم  املجتث  �صواكا 
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521  4 ابن زيدون  الرمل  ا�صتودعْك 

326  4 املطّرف بن حممد  جمزوء الرجز  �صبلْك 

362  4 عبد اهلل بن حممد  ال�رضيع  اأخ�صعْك 

- الالم -

281  4 عبد الرحمن الداخل  الطويل  النخِل 

574  3 الأ�صم املرواين  الطويل  بخيِل 

282  4 عبد الرحمن الداخل  ال�رضيع  الأ�صِل 

518  2 وّلدة بنت امل�صتكفي  ال�رضيع  ال�رضاويِل 

392  2 حممد بن ه�صام  اخلفيف  وقبيل 

352  3 اإبراهيم بن حممد  املتقارب  اهلل يل 

483  3 �صليمان بن احلكم  الكامل  مقبِل 

492  3 املطّرف بن عمر  الكامل  ِل  مبدَّ

509  2 قا�صم بن حممد  الكامل  �صموِل 

595  2 علي بن اأحمد  الكامل  وحالِلهِ 

311 �صطر  عبد الرحمن بن احلكم  الكامل  وجماِلهِ 

554  6 بكار املرواين  املجتث  نحويل 

566  3 اأبو يحيى الرميمي  ال�رضيع  واملدخِل 

290  2 عبد امللك بن ب�رض  الطويل  و�صلُ 

311  2 عبد الرحمن بن احلكم  الطويل  يعقلُ 

389  4 حممد بن اأيوب  الطويل  ي�صفلُ 

395  5 اأحمد بن حممد  الطويل  �صاملُ 

471  2 عبد اهلل بن حكم  الطويل  العطلُ 

610  4 غالم الف�صيح  الطويل  املوؤمل 
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343  3 ب�رض بن حبيب  الب�صيط  الأجلُ 

392  2 حممد بن ه�صام  الب�صيط  احلللُ 

482  1 �صليمان بن احلكم  الب�صيط  نوؤّمُله 

283  7 عبد الرحمن الداخل  الكامل  الّداخلُ 

406  1 عبد الرحمن النا�رض  ال�رضيع  ميلُ 

327  3 املطّرف بن حممد  اخلفيف  زوالُ 

464  2 ال�رضيف الطليق  الطويل  املحال 

477  3 حممد بن عبد امللك  الطويل  مثاَلهُ 

283  9 عبد الرحمن الداخل  خملع الب�صيط  وا�صمحال 

483  3 �صليمان بن احلكم  الوافر  يذال 

501  2 �صليمان بن املرت�صى  الكامل  الآمال 

432  2 اأبو ركوة  ال�رضيع  وال�صهال 

477  5 حممد بن عبد امللك  اخلفيف  �صهال 

482  3 �صليمان بن احلكم  اخلفيف  ت�صتقلَّه 

363  5 عبد اهلل بن حممد  الكامل  الأملْ 

- امليم - 

416  2 حممد بن النا�رض  الطويل  وللفمِ 

595  2 علي بن اأحمد  الطويل  اأرقمِ 

498  8 عبد الرحمن بن ه�صام  الطويل  �صالِمهِ 

275  3 حبيب بن عبد امللك  الب�صيط  للنقمِ 

610  6 غالم الف�صيح  الب�صيط  ال�صقمِ 

596  2 علي بن اأحمد  الكامل  البا�صمِ 

440  3 �صعيد بن حممد  الكامل  النمامِ 
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509  7 قا�صم بن حممد  الكامل  دمي 

392  3 حممد بن ه�صام  اخلفيف  باإثمي 

293  5 ه�صام بن عبد الرحمن  املن�رضح  �صيمي 

385  2 عبد اهلل بن عبد الرحمن  ال�رضيع  اأحالمِ 

320  2 املطّرف بن عبد الرحمن  اخلفيف  الأحالمِ 

446  3 �صعيد بن حممد  الطويل  قدوُمهُ 

596  2 علي بن اأحمد  الب�صيط  حرامُ 

464  3 ال�رضيف الطليق  الب�صيط  مفاهُمهُ 

340  2 يعقوب بن عبد الرحمن  الوافر  عظامُ 

441  6 �صعيد بن حممد  الكامل  ت�صجمُ 

441  8 �صعيد بن حممد  الكامل  اأدهمُ 

521  2 ب�صار بن برد  االكامل  حرامُ 

442  19 �صعيد بن حممد  اخلفيف  الأنامُ 

478  4 حممد بن عبد امللك  الطويل  مغرما 

312  3 عبد الرحمن بن احلكم  الب�صيط  النَّوما 

490  4 املرت�صى املرواين  ال�رضيع  والنظما 

385  5 عبد اهلل بن عبد الرحمن  املن�رضح  كتَمه 

423  3 اأبو عوف القر�صي  املن�رضح  اأملَه 

379  2 اأحمد بن املبارك  ال�رضيع  الذمْ 

544  6 بكار املرواين  جمزوء الكامل  عدمْ 

- النون -

299  10 احلكم بن ه�صام  الطويل  دِن  الرَّ

465  2 ال�رضيف الطليق  الطويل  بال �صنِّ 
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465  4 ال�رضيف الطليق  الطويل  يفني 

597  3 علي بن اأحمد  الطويل  احلزِن 

300  5 احلكم بن ه�صام  الب�صيط  هجراين 

333  2 اأبان بن عبد الرحمن  الب�صيط  تلحاين 

354  1 القا�صم بن حممد  الب�صيط  بنياِن 

355  2 القا�صم بن حممد  الب�صيط  ال�صاِن  

402  3 اأحمد بن اأبي �صفوان  الب�صيط  الرقيبنيِ 

574  3 الأ�صم املرواين  خملع الب�صيط  هجنيِ 

597  3 علي بن اأحمد  خملع الب�صيط  اجلبنيِ 

341  3 يعقوب بن عبد الرحمن  الوافر  اليدين 

414  2 عبد العزيز بن عبد الرحمن  الوافر  بالل�صاِن 

290  6 عبد امللك بن ب�رض  الكامل  دخاِن 

406  3 عبد الرحمن النا�رض  الكامل  البنيان 

484  12 �صليمان بن احلكم  الكامل  الأجفاِن 

598  6 علي بن اأحمد  الكامل  الو�صناِن 

444  3 �صعيد بن حممد  الرجز  هامان 

415  2 عبد العزيز بن عبد الرحمن  اخلفيف  الأحلاِن 

478  2 حممد بن عبد امللك  اخلفيف  املنوِن 

275  2 حبيب بن عبد امللك  الكامل  اأعوانهِ 

575  2 الأ�صم املرواين  الكامل  بيميِنهِ 

407  2 عبد الرحمن النا�رض  ال�رضيع  لثنني 

393  5 حممد بن ه�صام  املجتث  غ�صن  

525  2 اأبو طالب عبد اجلبار  املتقارب  ح�صاِن 
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348  4 ه�صام بن عبد الرحمن  الطويل  واجلانُ 

478  3 حممد بن عبد امللك  الطويل  عنوانُ 

466  2 ال�رضيف الطليق  الطويل  عناُنهُ 

466  2 ال�رضيف الطليق  ال�رضيع  مدمنُ 

576  6 ابن الأ�صبغ القرطبي  الوافر  الأقحوانُ 

427  6 اأبو عوف القر�صي  الب�صيط   ح�صنا 

479  4 حممد بن عبد امللك  خملع الب�صيط  فاأنَّا 

485  2 �صليمان بن احلكم  الوافر  لدينا 

428  4 اأبو عوف القر�صي  الكامل  مكنونا 

327  2 املطّرف بن حممد  الكامل  معدنا 

611  6 غالم الف�صيح  الرمل  حم�صنا 

364  1 عبد اهلل بن حممد  جمزوء الرمل   يتثنى 

331  1 حممد بن عبد الرحمن  اخلفيف  هنانا 

575  2 الأ�صم املرواين  ال�رضيع  نارجننا 

518  2 وّلدة بنت امل�صتكفي  ال�رضيع  املننْ 

468  4 �صليمان بن احلكم  جمزوء الكامل  م�صتبنيْ 

428  7 اأبو عوف القر�صي  املتقارب  يكونْ 

- الهاء -

519  2 وّلدة بنت امل�صتكفي  الوافر  تيها 

- الياء -

467  3 ال�رضيف الطليق  الب�صيط  مو�صيِّ 

328  3 املطّرف بن حممد  الوافر  الويلِّ 
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519  2 وّلدة بنت امل�صتكفي  ال�رضيع  ذنب يل 

563  6 حممد بن حممد )ابن الأحمر)  الطويل  اأيَّا 

408  3 عبد الرحمن النا�رض  خملع الب�صيط  �صيَّا 

364  1 عبد اهلل بن حممد  الرجز  خّطي 

598  3 علي بن اأحمد  الطويل  الأمانيا 

599  4 علي بن اأحمد  الطويل  ثانيا 

429  3 اأبو عوف القر�صي  الطويل  حالَيه 

599  2 علي بن اأحمد  خملع الب�صيط  �صميَّه 

600  2 علي بن اأحمد  جمزوء الرمل  �صويَّه 

605  2 اأبو يزيد بن العا�صي  اخلفيف  جدريَّا 

فهر�س الرجز املزدوج

431  2 اأبو ركوة  الرجز  ه  حقَّ

   526  453 اأبو طالب عبد اجلبار  الرجز  واعتربوا 
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3 ـ امل�سادر واملراجع

ط1  بريوت  الر�سالة،  موؤ�س�سة  احلم�سي،  �سليم  اأحمد  الدكتور  الغرناطي،  زمرك  ابن   -

1985م. 

- ابن ُلبَّال ال�رضي�صي )508 - 582هـ(، حممد بن �رشيفة، ط1 1996م. 

- اتعاظ احلنفا باأخبار الأئّمة الفاطميني اخللفا، تقي الدين اأحمد بن علي املقريزي. حتقيق 

جمال ال�ّصّيال، دار الفكر العربي، القاهرة، 1948. 

- اآداب امللوك، لأبي من�صور عبد امللك بن حممد بن اإ�صماعيل الثعالبي )350 - 429هـ). 

حتقيق الدكتور جليل العطّية، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، ط1 1990م. 

- الإحاطة يف اأخبار غرناطة، لذي الوزارتني ل�صان الدين بن اخلطيب. حتقيق حممد عبد 

اهلل عنان، مكتبة اخلاجني، ط1 1977م. 

ودار  اللبناين  الكتاب  دار  الأبياري،  اإبراهيم  حتقيق  جمهول.  ملوؤلّف  جمموعة،  اأخبار   -

الكتاب امل�رشي، ط2 1989م. 

- الأدب الأندل�صي؛ مو�صوعاته وفنونه، الدكتور م�صطفى ال�صكعة، دار العلم للماليني، 

بريوت، ط9 1997م. 

اأحمد هيكل. دار املعارف،  الدكتور  اإىل �سقوط اخلالفة،  الفتح  - الأدب الأندل�سي من 

م�رش، ط13 بال تاريخ. 

- الأدب العربي يف الأندل�س، الدكتور عبد العزيز عتيق. دار النه�سة العربية، بريوت، ط2 

1976م. 

- اأزهار الريا�ص يف اأخبار عيا�ص، �صهاب الدين اأحمد بن حممد املقري التلم�صاين. حتقيق: 

والرتجمة  التاأليف  جلنة  �صلبي،  احلفيظ  وعبد  الأبياري،  واإبراهيم  ال�صقا،  م�صطفى 

والن�رض، القاهرة، 1939م. 

النا�رضي، حتقيق  اأحمد بن حممد  العبا�ص  اأبو  - ال�صتق�صا لأخبار دول املغرب الأق�صى، 
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جعفر وحممد النا�رضي، دار الكتاب، الدار البي�صاء، 1954م. 

- الإ�صارة اإىل من نال الوزارة، تاأليف اأمني الدين تاج الريا�صة اأبي القا�صم علي بن منجب 

ابن �صليمان ال�صهري بابن ال�صرييف امل�رضي. حتقيق عبد اهلل خمل�ص، طبعة م�صّورة )دار 

املثنى ببغداد). 

�صنة 196هـ. جمعها وحققها عبد اهلل اجلبوري،  املقتول  ال�صي�ص اخلزاعي،  اأبي  اأ�صعار   -

وزارة الرتبية بغداد، 1967م. 

- الأ�صول الفنّية لل�صعر الأندل�صي؛ ع�رض الإمارة. �صعد اإ�صماعيل �صلبي، دار نه�صة م�رض، 

القاهرة 1983 م. 

الق�صاعي املعروف بابن  اأبي بكر  اإعتاب الكتاب، لأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن   -

الأبَّار )658هـ). حتقيق الدكتور �صالح الأ�صرت، مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�صق، 

ط1 1961م. 

- الأعالم، خري الدين الزركلي. دار العلم للماليني، بريوت، ط14 1999م. 

- الإعالم بوفيات الأعالم، حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )748هـ). حتقيق: م�صطفى 

عو�س وربيع عبد الباقي، موؤ�س�سة الكتب العلمية، ط1 1993م. 

- اأعمال الأعالم يف من بويع قبل الحتالم من ملوك الإ�صالم، ل�صان الدين بن اخلطيب 

ال�سلماين. حتقيق: ليفي بروفن�سال، دار املك�سوف، بريوت، ط2 1956م. 

- الإمتاع واملوؤان�صة، لأبي حّيان التوحيدي. �رضحه: �صالح الدين الهواري، دار الهالل، 

بريوت، ط1 2002م. 

- الأمراء الأمويون ال�صعراء يف الأندل�ص، اإبراهيم بي�صون. دار النه�صة العربية، بريوت، 

قّدم له 1986م. 

العربية،  النه�صة  دار  ال�صعراوي.  اإبراهيم  اأحمد  الأَُوْل،  الأندل�ص  اأمراء  الأمويون:   -

القاهرة، 1969م. 

- اإنباه الرواة على اأنباء النحاة، جمال الدين اأبي احل�صن على بن يو�صف القفطي )624هـ). 
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حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، وموؤ�ص�صة الكتب الثقافية، 

بريوت، ط1 1986م. 

اأبو حممد ال�صاطبي )542هـ)  - الأندل�ص يف اقتبا�ص الأنوار ويف اخت�صار اقتبا�ص الأنوار، 

امييليو مولينا وخاثينتو بو�صك بيال. املجل�ص  وابن اخلراط الإ�سبيلي )581هـ). حتقيق: 

الأعلى لالأبحاث العلمية معهد التعاون مع العامل العربي، مدريد، 1990م. 

- اأنوار الربيع يف اأنواع البديع، ال�صيد علي �صدر الدين بن مع�صوم املدين )1052- 1120هـ). 

حتقيق: �صاكر هادي �صكر، مكتبة العرفان، كربالء، العراق، 1968م. 

- بدائع البدائه، لعلي بن ظافر الأزدي. حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، املكتبة الع�رضية، 

بريوت، 1992م. 

- البداية والنهاية، ابن كثري القر�صي الدم�صقي )774هـ). حتقيق حامد اأحمد الطاهر، دار 

الفجر للرتاث، القاهرة، ط1 2003م. 

)440هـ).  احلمريي  عامر  بن  حممد  بن  اإ�صماعيل  الوليد  لأبي  الربيع،  ف�صل  يف  البديع   -

حققه: علي اإبراهيم كردي، دار �صعد الدين، دم�صق، 1997م. 

- الب�صائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، حتقيق الدكتورة وداد القا�صي، دار �صادر، 

بريوت ط1 1988م. 

 )599هـ). حتقيق: اإبراهيم الأبياري، 
ّ
بي - بغية امللتم�ص يف تاريخ رجال اأهل الأندل�ص، لل�صّ

دار الكتاب امل�رضي/ القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بريوت، 1989. 

- بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين عبد الرحمن ال�صيوطي. حتقيق: 

حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، عي�صى البايل احللبي، القاهرة 1965م. 

- البالغة والتحليل الأدبي، اأحمد اأبو حاقة، دار العلم للماليني، بريوت ط1 1988م. 

- بلدان الأندل�ص يف اأعمال ياقوت احلموي اجلغرافية)درا�صة مقارنة)، الدكتور يو�صف 

اأحمد بني يا�صني، مركز زايد للرتاث والتاريخ، الإمارات 2004م. 

- البلغة يف تراجم اأئمة النحو واللغة، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اأبادي )817هـ). 
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حتقيق: حممد امل�رشي، من�سورات مركز املخطوطات والرتاث، الكويت، ط 1987م. 

عمر  اأبي  الإمام  تاأليف  والهاج�ص،  الذاهن  و�صحذ  املجال�ص  واأن�ص  املجال�ص  بهجة   -

حممد  حتقيق:  )463هـ).  القرطبي  النمري  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  ويو�صف 

مر�سي اخلوايل، دار الكتب العلمية، ط2 1982م. 

اك�صي. حتقيق: ج. �ص.  املرَّ ِعَذاري  الأندل�ص واملغرب، لبن  اأخبار  املغرب يف  البيان   -

كولن و اإ. ليفي بروفن�صال. 

- التاج املحلى يف م�صاجلة القدح املعلي، ر�صالة يف كتاب )ريحانة الكتاب وجنعة املنتاب)، 

ل�سان الدين بن اخلطيب. حتقيق: حممد عبد اهلل عنان، مكتبة اخلاجني، ط1 1981م. 

- تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون )808هـ). حتقيق: خليل �صحادة و�صهيل 

زكار، دار الفكر العربي، بريوت، ط2 1988م. 

- تاريخ ابن قا�صي �صهبة، تقي الدين اأبي بكر بن اأحمد بن قا�صي �صهبة الأ�صدي الدم�صقي 

)851هـ). حتقيق: عدنان دروي�ص، املعهد العلمي الفرن�صي للدرا�صات العربية بدم�صق، 

ط 1994م. 

الثقافة،  دار  عبا�ص.  اإح�صان  الدكتور  قرطبة،  �صيدة  ع�رض  الأندل�صي:  الأدب  تاريخ   -

بريوت، ط7 1985م. 

- تاريخ الأدب الأندل�صي: ع�رض الطوائف واملرابطني، الدكتور اإح�صان عبا�ص. دار الثقافة، 

بريوت، ط7 1985م. 

اأ�صباخ  يو�صف  الأملاين  املوؤرخ  تاأليف  واملوحدين،  املرابطني  عهد  يف  الأندل�ص  تاريخ   -

ترجمة حممد عبد اهلل عنان، النا�رش مكتبة اخلاجني بالقاهرة ط3 2002م. 

م له الدكتور عدنان اآل طعمة، دار �صعد الدين، دم�صق  - تاريخ عبد الرحمن النا�رض، قدَّ

ط1 1992م. 

اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب  الفر�صي )403هـ). حتقيق:  ابن  - تاريخ علماء الأندل�ص، 

امل�رشي/ القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط1 1989م. 
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- تاريخ الفكر الأندل�صي، اآنخل جنثالث بالنثيا، ترجمه ح�صني موؤن�ص، مكتبة النه�صة، 

القاهرة ط1 1955 م. 

اجلامعة  �صباب  موؤ�ص�صة  �صامل.  العزيز  عبد  ال�صيد  تاأليف  الإ�صالمية،  املرية  مدينة  تاريخ   -

الإ�صكندرية 1984م. 

- تاريخ مدينة دم�صق، ابن ع�صاكر. حتقيق علي �صريي، دار الفكر، لبنان، 1996م. 

دار  عبا�ص،  اإح�صان  )658هـ). حتقيق:  البلن�صي  الق�صاعي  الأّبار  بن  القادم، حممد  - حتفة 

الغرب الإ�سالمي، بريوت، ط1 1986م. 

- التذكرة احلمدونية، ت�صنيف ابن حمدون، حممد بن احل�صن بن حممد بن علي. حتقيق: 

اإح�سان عّبا�س وبكر عّبا�س، دار �سادر، بريوت، ط1 1996م. 

- ترتيب املدارك وتقريب امل�صالك ملعرفة اأعالم مذهب مالك، للقا�صي عيا�ص )554هـ). 

حتقيق اأحمد بكري حممود، دار مكتبة احلياة، بريوت، 1967م. 

- تزيني الأ�صواق يف اأخبار الع�ّصاق، داود الأنطاكي. دار الهالل، بريوت، 1984م. 

الكتاب  دار  الأبياري،  اإبراهيم  حتقيق:  )658هـ).  الأّبار  ابن  ال�صلة،  لكتاب  التكملة   -

امل�رشي، القاهرة، ط1 1989م. 

الهرا�ص دار  ال�صالم  الدكتور عبد  الأّبار )658هـ). حتقيق:  ابن  ال�صلة،  التكملة لكتاب   -

الفكر، بريوت، 1995م. 

مكتبة  احل�صيني،  العطار  عزت  حتقيق:  )658هـ).  الأّبار  ابن  ال�صلة،  لكتاب  التكملة   -

اخلاجني، م�رض، 1956م. 

- جذوة املقتب�ص يف تاريخ علماء الأندل�ص، تاأليف احلميدي اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي ن�رض 

)448هـ(. حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناي، بريوت، ط2 1983م. 

- جمهرة اأن�صاب العرب، لأبي حممد علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم الأندل�ص )456هـ). 

اإ�رضاف: حممد علي بي�صون، دار الكتب العلمية، بريوت، 2001م. 

- جواهر البالغة، ال�سّيد اأحمد الها�سمي، دار الكتب العلمية، بريوت ط6 بال تاريخ. 
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- احلدائق واجِلَنان من اأ�صعار اأهل الأندل�ص وديوان بني فرج �صعراء جيَّان جمعة، ورتَّبه 

الكاتب  له  م  قدَّ الإمارات،  تراث  نادي  اإ�صدارات  من  الداية.  و�رضحه حممد ر�صوان 

بتاريخ 2003م. 

- حلبة الكميت يف الأدب والنوادر املتعلقة باخلمريات، �صم�ص الدين حممد بن احل�صن 

النواجي. دار الطباعة امل�رضية، 1976 م. 

- احلّلة ال�صرياء لأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن اأبي بكر الق�صاعي املعروف بابن الأّبار 

)658هـ). حتقيق: ح�صني موؤن�ص، ال�رضكة العربية للطباعة، القاهرة، 1963م. 

- احلما�صة الب�رضية، تاأليف �صدر الدين علي بن احل�صن الب�رضي، حتقيق خمتار الدين اأحمد، 

عامل الكتب، بريوت ط3 1983م. 

- احلما�صة املغربية: خمت�رض كتاب �صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب، لأبي العّبا�ص اأحمد 

اية، دار الفكر، �سورية ط1  ابن عبد ال�سالم اجلراوي التَّاديّل، حققه: حممد ر�سوان الدَّ

1991م. 

- الدرر الكامنة يف اأعيان املئة الثامنة، �صهاب الدين اأحمد بن حجر الع�صقالين )852هـ). 

حتقيق: حممد �صيد جاد احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة، بال تاريخ. 

- الديباج املُذهب يف معرفة اأعيان علماء املذهب، لبن فرحون املالكي )799هـ). حتقيق: 

حممد الأحمدي اأبو النور، دار الرتاث، القاهرة، بال تاريخ. 

م له كرم الب�ستاين، دار بريوت، لبنان ط 1982م.  - ديوان ابن خفاجة، قدَّ

-  ديوان ابن دّراج الق�صطلي )421هـ) حققه الدكتور حممود علي مكي، املكتب الإ�صالمي، 

دم�سق ط2 1389هـ. 

اخ،  - ديوان ابن الّدمينة، �صنعة اأبي العبا�ص ثعلب وحممد بن حبيب، حتقيق اأحمد راتب النفَّ

مكتبة دار العروبة، قّدم له املحقق �صنة 1959م. 

- ديوان ابن زيدون ور�سائله، �رشح وحتقيق: علي عبد العظيم، دار النه�سة، القاهرة، ط 

1957م. 
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اجلامعة  من�صورات  قوبعة،  )649هـ)، جمعه وحققه حممد  الإ�رضائيلي  �صهل  ابن  ديوان   -

التون�سية، ط 1985م. 

- ديوان ابن عبد ربه الأندل�صي؛ اأحمد بن حممد)328هـ)، �صنعة الدكتور حممد اأديب عبد 

الواحد جمران، مكتبة العيبكان، الريا�س ط1 2000م. 

- ديوان ابن املعتز، �رشحه جميد طراد، دار الكتاب العربي، بريوت ط1 1995م. 

املعارف، م�رض  التربيزي، حتقيق حممد عبده عزام، دار  اأبي متام ب�رضح اخلطيب  - ديوان 

1965م. 

- ديوان اأبي نوا�ص احل�صن بن هاين، حققه اأحمد عبد املجيد الغزايل، مطبعة م�رض-القاهرة، 

1953م. 

- ديوان امرئ القي�ص، حتقيق حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار املعارف، م�رض �صّدر له املحقق 

�صنة 1958م. 

جلنة  مطبعة  القاهرة،  عا�صور،  ابن  الطاهر  حممد  و�رضحه  له  قّدم  برد،  بن  ب�صار  ديوان   -

التاأليف والرتجمة والن�رض، 1957م. 

- ديوان ال�صاب الظريف )688هـ) قدم له و�رضحه الدكتور �صالح الدين الهواري

النا�رش دار الكتاب العربي، بريوت ط1 1995م. 

- ديوان �صعراء بني كلب بن وبرة، �صنعة الدكتور حممد �صفيق البيطار، دار �صادر، بريوت 

ط1 2002م. 

- ديوان ال�صبابة، لبن اأبي حجلة التلم�صاين )776هـ). حتقيق: حممد زغلول �صالم، من�صاأة 

املعارف ال�صكندرية، 1987م. 

- ديوان العبا�ص بن الأحنف، �رضح وحتقيق عاتكة اخلزرجي، دار الكتب امل�رضية، القاهرة 

ط 1954م. 

- ديوان عمرو بن كلثوم، �سنعة الدكتور علي اأبو زيد. دار �سعد الدين، ط1 1991م. 

-  ديوان لقيط بن يعمر الإيادي �رضح وحتقيق الدكتور حممد األتوجني، دار �صادر بريوت 
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ط1 1998م. 

بال  القاهرة  م�رض،  مكتبة  فراج،  اأحمد  ال�صتار  عبد  وحتقيق  جمع  ليلى،  جمنون  ديوان   -

تاريخ. 

الغرب  دار  اليعالوي،  حممد  حتقيق:  مزيدة)  )طبعة  الأندل�صي،  هانئ  بن  حممد  ديوان   -

الإ�سالمي، بريوت، ط1 1995م. 

- ديوان ملك غرناطة يو�صف الثالث، حققه عبد اهلل كنون، مكتبة الأجنلو امل�رضية، القاهرة، 

ط2 1965م. 

- ديوان النابغة الذبياين، �صنعة ابن ال�صكيت )244هـ) حتقيق الدكتور �صكري في�صل، دار 

الفكر، دم�صق، �صّدر له املحقق بتاريخ 1968م. 

- ديوان يحيى بن حكم الغزال، جمعه وحققه: حققه حممد ر�صوان الداية، دار الفكر، 

دم�سق، ط1 1993م. 

- الذخرية يف حما�صن اأهل اجلزيرة، تاأليف: اأبي احل�صن علي بن ب�ّصام ال�صنرتيني )542هـ). 

حتقيق: اإح�صان عّبا�ص، دار الثقافة، بريوت، 1979م. 

- الذيل والتكملة لكتابي املو�صول وال�صلة، لأبي عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك 

الأن�صاري املراك�صي )1، 4، 5). حتقيق: اإح�صان عّبا�ص وحممد بن �رضيفة، دار الثقافة، 

بريوت، 1956م. 

- ذيل وفيات الأعيان امل�صّمى: دّرة احلجال يف اأ�صماء الّرجال، اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد 

املكتبة  النور،  اأبو  الأحمدي  القا�صي )1025هـ). حتقيق: حممد  بابن  ال�صهري  املكنا�صي 

العتيقة، تون�س، دار الرتاث، م�رش، ط1 1971م. 

الأندل�صي  �صعيد  بن  مو�صى  بن  علي  احل�صن  لأبي  املمّيزين،  وغايات  املربزين  رايات   -

)685هـ(. حتقيق: حممد ر�سوان الداية، دار طال�س، دم�سق، ط1 1987م. 

- ر�صائل ابن حزم الأندل�صي، حتقيق اإح�صان عّبا�ص. املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رض، 

بريوت ط1 1981 م. 
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- رفع احلجب امل�صتورة عن حما�صن املق�صورة، لأبي القا�صم حممد ال�رضيف ال�صبتي )760هـ). 

حتقيق: حممد احلجوي، وزارة الأوقاف، املغرب، ط 1997م. 

- الرو�ص املعطار يف خرب الأقطار، حممد بن عبد املنعم احلمريي. حتقيق: اإح�صان عبا�ص، 

موؤ�س�سة نا�رش للثقافة، ط2 1980م. 

افر، لأبي بحر �صفوان بن اإدري�ص التحبيبي املر�صي.  - زاد امل�صافر وُغرة حُميَّا الأدب ال�صَّ

الّرائد  دار  حمداد،  القادر  عبد  عليه:  علَّق  املوحدين)،  ع�رض  يف  الأندل�صيني  )اأ�صعار 

العربي، بريوت، 1980م. 

- زهر الأكم يف الأمثال واحلكم، للح�صن اليو�صي، حتقيق الدكتور حممد حجي والدكتور 

حمحد الأخ�رش، دار الثقافة، الدار البي�ساء ط1 1981م. 

- �رضح العيون يف �رضح ر�صالة ابن زيدون، جمال الدين بن ُنباتة امل�رضي )768هـ). حتقيق: 

حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، من�صورات املكتبة الع�رضية، بريوت، 1986م. 

�صبانة  كمال  حتقيق:  )776هـ).  ال�صلماين  اخلطيب  بن  الدين  ل�صان  وال�صعر،  ال�صحر   -

واإبراهيم احلمل، دار الف�صيلة، القاهرة، 1995م. 

- �صنن الن�صائي ب�رضح احلافظ جالل الدين ال�صيوطي، وحا�صية الإمام ال�صندي. دار اجليل، 

بريوت. بال تاريخ. 

- �صري اأعالم النبالء، �صم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي )748هـ). اأ�رضف على 

التحقيق: �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1 1988م. 

الفالح  اأبي  الدين  �صهاب  الإمام  العماد،  لأبن  من ذهب،  اأخبار  الذهب يف  �صذرات   -

عبد احلي بن اأحمد بن حممد الفكّري احلنبلي الدم�سقي. حتقيق: عبد القادر اأرناوؤوط، 

حممود اأرناوؤوط، دار ابن كثري، دم�سق، ط1 1992م. 

- �رضح رقم احللل يف نظم الدول، ل�صان الدين بن اخلطيب )776هـ). حتقيق عدنان دروي�ص، 

وزارة الثقافة، �صوريا، 1990م. 

احللي.  الدين  �صفي  تاأليف  البديع،  وحما�صن  البالغة  علوم  يف  البديعية  الكافية  �رضح    -
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حتقيق الدكتور ن�صيب ن�صاوي، مطبوعات املجمع العلمي العربي بدم�صق ودار �صادر، 

بريوت ط2 1992م. 

- �رضح مقامات احلريري امل�رضي، لأبي العبا�ص اأحمد بن عبد املوؤمن القي�صي ال�رضي�صي. 

اأ�رشف على ن�رشه وطبعه وت�سحيحه: عبد املنعم خفاجي، املكتبة الثقافية، بريوت ط1 

1952م. 

اإعداد  دكتوراه)،  )اأطروحة  املحدثني  ومذهب  العرب  طريقة  بني  الأندل�صي  ال�صعر    -

جمانة رجب با�صا، باإ�رضاف الدكتور ع�صام ق�صبجي، جامعة حلب 2003م. 

اأحمد مكي، دار  الطاهر  الطوائف، هرني بريي�ص. ترجمة  ال�صعر الأندل�صي يف ع�رض   -

املعارف، م�رش، ط1 1988م. 

- �صعر بني اأمّية يف الأندل�ص حتى نهاية القرن اخلام�ص الهجري، جمع وتوثيق ودرا�صة 

الدكتور ال�سيد اأحمد عمارة، مكتبة النه�سة امل�رشية، القاهرة، ط1 1995م. 

-  �صعر زهري بن اأبي �صلمى، �صنعة الأعلم ال�صنتمري، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، 

دار الآفاق اجلديدة، بريوت ط3 1980 م. 

- ال�صعر العربي باملغرب يف عهد املوحدين، علي اإبراهيم كردي، »اأطروحة دكتوراه«، 

اجلامعة التون�صية. 

- �سعر عروة بن اأذنية، حتقيق الدكتور يحيى اجلبوري، دار القلم، الكويت، ط3 1983م. 

- �صعر ماين املو�صو�ص واأخباره، حممد بن القا�صم امل�رضي، )245هـ). جمع وحتقيق: عادل 

العامل، وزارة الثقافة، دم�صق، 1988م. 

الريا�ص،  املفردات،  اأبو �صارب. دار  الدكتور فتحي  الأندل�ص،  املروانيون يف  ال�صعراء   -

ط1 1998م. 

- ال�صعر الن�صوي الأندل�صي؛ اأغرا�صه وخ�صائ�صه الفنية، �صعد بوفالقة، دار الفكر، بريوت، 

ط 2003م. 

- �صفة جزيرة الأندل�ص )منتخبة من كتاب الرو�ص املعطار يف خرب الأقطار)، لأبي عبد 
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اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم احلمريي. ن�رضها وعلق عليها: ليف بروفن�صال، دار 

اجليل، بريوت، لبنان، ط2 1988م. 

- ال�صلة، ابن ب�صكوال )578هـ). حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب امل�رضي، القاهرة، 

دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط1 1989م. 

املطبعة  دار  بروفن�صال،  ليف  حتقيق:  الزبري.  بن  اأحمد  الأخري)،  )الق�صم  ال�صلة  �صلة   -

القت�سادية، الرباط، ط 1937م. 

- �رضورة ال�صعر، لبي �صعيد ال�صريايف )368هـ). حتقيق: الدكتور رم�صان عبد التواب، دار 

النه�سة العربية، ط2 1985م. 

)462هـ).  الأندل�صي  �صاعد  بن  اأحمد  بن  �صاعد  القا�صم  اأبي  للقا�صي  الأمم،  طبقات   -

حتقيق: ح�صني موؤن�ص، دار املعارف، م�رض، 1993م. 

حتقيق:  الأندل�صي.  الزبيدي  احل�صن  بن  بكر حممد  لأبي  واللغويّني،  النحويني  طبقات   -

حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار املعارف، م�رض/ بال تاريخ. 

الدين  الذهبي )748هـ). حتقيق: �صالح  الأ�صالم احلافظ  العرب يف خرب من غرب، موؤرخ   -

املنجد، وزارة الإر�صاد والأنباء، الكويت، 1963م. 

- ع�رش الدول والإمارات؛ الأندل�س، الدكتور �سوقي �سيف. دار املعارف، م�رش، ط2 بال 

تاريخ. 

القاهرة، ط1  عنان.  اهلل  عبد  والأندل�س، حممد  املغرب  واملوحدين يف  املرابطني  - ع�رش 

1964م. 

اأحمد  اأحمد بن حممد بن عبد رّبه الأندل�صي، حتقيق:  اأبي عمر  تاأليف:  - العقد الفريد، 

اأمني، اأحمد الزين، اإبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بريوت، 1983م. 

-  العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه، ت�صنيف اأبي علي احل�صن بن ر�صيق القريواين، حتقيق 

حمّمد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة حجازي بالقاهرة 1934م. 

- عنوان املرق�صات واملطربات، لنور الدين علي ابن الوزير اأبي عمران )علي بن مو�صى 
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بن �سعيد(. ط 1286هـ. 

-  عيار ال�صعر، لأبي احل�صن حممد بن اأحمد بن طباطبا العلوي )322هـ)، حتقيق الدكتور 

عبد العزيز املانع، دار العلوم، الريا�ص 1985م. 

-  عيون الأخبار، تاأليف اأبي حممد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدينوري )276هـ)، حتقيق 

الدكتور حممد الإ�سكندراين. دار الكتاب العربي، بريوت ط1 1994م

اجلزري  بن  حممد  بن  حممد  اخلري  اأبي  الدين  ل�صم�ص  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية   -

)833هـ). ن�رضه: ح. برج�صرتا�رض، مكتبة اخلاجني 1932م. 

ح�صني  بن  يحيى  بن  حممد  بن  بكر  اأبي  يحيى  الأعيان،  وفيات  يف  الزمان  غربال   -

العامري

 احلر�صي اليماين )893هـ). حتقيق: عبد الرحمن الإرياين وحممد ناجي زعبي العمر، ن�رض 

امل�رضف الإرياين، 1985م. 

- الغزل يف ال�صعر الأندل�صي يف ظل بني الأحمر، الدكتورة �رضاب اليازجي. دار �رضاع، 

دم�سق ط1 1995م. 

- فتح الأندل�ص، موؤلف جمهول. حتقيق لوي�ص مولينا، املجل�ص الأعلى لالأبحاث العلمية، 

بال تاريخ. 

- فرحة الأنف�ص يف تاريخ الأندل�ص، من�صورة حتت عنوان »ن�ص اأندل�صي جديد قطعة من 

كتاب...«، حتقيق: لطفي عبد البديع، م�رض، 1956م. 

- ف�صائل الأندل�ص واأهلها، لبن حزم وابن �صعيد وال�صقندي. ن�رضها وقدم لها الدكتور 

�سالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، ط1 1968م. 

اإح�صان عبا�ص، دار �صادر،  الوفيات، حممد بن �صاكر الكتبي )764هـ). حتقيق:  - فوات 

بريوت، 1973م. 

- يف الأدب الأندل�صي، جودة الركابي. دار املعارف، م�رض، بال تاريخ. 

- يف التاريخ العبا�صي والأندل�صي، الدكتور اأحمد خمتار العبادي. دار النه�صة العربية، 
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 بريوت، ط 1972م. 

- القافية يف العرو�س والأدب، الدكتور ح�سني ن�سار. مكتبة الثقافة الدينية ط1، 2001م. 

- ق�صة الأدب يف الأندل�ص، حممد عبد املنعم خفاجة. مكتبة املعارف، بريوت، 1962م. 

بالرقيق  املعروف  اإبراهيم  اإ�صحاق  اأبي  ت�صنيف  اخلمور،  اأو�صاف  يف  ور  ال�رضُّ قطب   -  

الندمي. حتقيق: اأحمد اجلندي، مطبوعات جممع اللغة العربية، دم�صق، قّدم له املحقق 

1969م. 

- الكامل يف التاريخ، ابن الأثري )630هـ). حتقيق: عمر عبد ال�صالم تدمري، دار الكتاب 

العربي، بريوت، ط1 1997م. 

- كتاب الت�صبيهات من اأ�صعار اأهل الأندل�ص، تاأليف ال�صيخ اأبي عبد اهلل حممد بن الكتاين 

الطبيب. حتقيق: د. اإح�سان عبا�س، دار ال�رشوق، بريوت، ط3، 1986م. 

- كتاب �صورة الأر�ص، لبن حوقل اأبي القا�صم بن حوقل الن�صيبي، من�صورات دار مكتبة 

احلياة، بريوت ط 1979م. 

- كتاب املقّفى الكبري )تراجم مغربية وم�رضقية من الفرتة العبيدية)، تقي الدين املقريزي 

)845هـ(. حتقيق: حممد اليعالوي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، ط 1987م. 

ليفي  بن�رضه  ُعني  )236هـ)  الزبريي  امل�صعب  بن  اهلل  عبد  لأبي  قري�ص،  ن�صب  كتاب   -

بروفن�صال، دار املعارف بال تاريخ. 

- الكتيبة الكامنة يف من لقيناه بالأندل�ص من �صعراء املئة الثامنة، ل�صان الدين بن اخلطيب. 

م له �صنة 1963م.  حتقيق اإح�صان عبا�ص، دار الثقافة، بريوت، قدَّ

الفاطمية«،  الدولة  اأخبار  امل�صيئة يف  »الدرة  ال�صاد�ص  اجلزء  الغرر،  الدرر وجامع  كنز   -

املعهد  املنجد،  الدين  �صالح  حتقيق:  الدواداري.  اأيبك  اهلل  عبد  بن  بكر  اأبي  تاأليف: 

الأملاين لالآثار بالقاهرة، 1961م. 

- كنز الكّتاب ومنتخب الآداب، لبي اإ�صحاق اإبراهيم بن احل�صن البون�صي)651هـ) اجلزءان 

الأول والثاين. حتقيق: حياة قارة. من�صورات املجمع الثقايف، اأبو ظبي، 2004م. 
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- ل�صان العرب، لأبي الف�صل جمال الدين حممد بن مكرم ابن منظور الإفريقي امل�رضي، 

دار �سادر، بريوت ط6، 1997م. 

حر، لأبي عثمان �صعيد ُليُّون التجيبي الأندل�صي  عر وَرْوح ال�صِّ حر من ُروح ال�صِّ - ملح ال�صِّ

)750هـ). حتقيق: �صعيد بن الأحر�ص، املجمع الثقايف، اأبو ظبي، 2005م. 

)362هـ).  الّرفاء  اأحمد  بن  ال�رضي  تاأليف:  وامل�رضوب،  وال�صموم  واملحبوب  املحب   -

حتقيق: م�صباح غالوجني، مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�صق، بال تاريخ. 

- جممع الأمثال، لأبي الف�صل اأحمد بن حممد امليداين، حتقيق: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، 

ر له املوؤلف �صنة1978م.  عي�صى البابي احللبي، �صدَّ

اإبراهيم �صالح، دار الفكر،  - خمت�رض تاريخ دم�صق لبن ع�صاكر ج 24، اخت�رضه وحققه 

دم�سق ط1 1989م. 

- املرقبة العليا فيمن ي�صتحق الق�صاء والفتيا ) تاأريخ ق�صاة الأنل�ص)، األَّفه اأبو احل�صن بن عبد 

اهلل بن احل�صن النُّباهي املالقي الأندل�صي، املكتب التجاري، بريوت بال تاريخ. 

- املرق�صات املطربات، نور الدين علي بن الوزير اأبي عمران. دار حمد وحميو، 1973م. 

- م�صالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار، تاأليف: ابن ف�صل اهلل العمري، �صهاب الدين اأحمد 

العربية والإ�صالمية يف  العلوم  تاريخ  فوؤاد �زشكني، معهد  اأ�صدره  ابن يحيى )749هـ). 

اإطار جامعة فرانكفورت - اأملانيا، 1989م. 

- امل�صتطرف يف كل فن م�صتظرف تاأليف بهاء الدين اأبي الفتح حممد بن اأحمد بن من�صور 

الأب�صيهي )854هـ( حتقيق اإبراهيم �سالح، دار �سادر، بريوت ط1، 1999م. 

اأبي اخلطاب عمر بن ح�صن  الن�صبني  اأهل املغرب، لأبن دحية ذي  اأ�صعار  - املطرب من 

)633هـ). حتقيق: اإبراهيم الأبياري وحامد عبد املجيد واأحمد اأحمد بدوي، راجعه: 

طه ح�صني، دار العلم للجميع، بريوت، 1955م. 

- مطمح الأنف�ص وم�رضح التاأن�ص يف ملح اأهل الأندل�ص، الفتح بن حممد بن عبد اهلل بن 

خاقان )529هـ(. حتقيق: حممد علي �سوابكة، دار عمار وموؤ�س�سة الر�سالة، ط 1983م. 
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- املُعِجب يف تلخي�ص اأخبار املغرب، عبد الواحد املراك�صي. حتقيق: حممد �صعيد العريان، 

وحممد العربي العلمي، املكتبة التجارية الكربى، م�رض، 1949م. 

ياقوت  اهلل  اأبي عبد  الدين  �صهاب  الأديب)،  اإىل معرفة  الأريب  )اإر�صاد  الأدباء  - معجم 

ابن عبد اهلل الرومي احلموي)627هـ). حتقيق: عمر فاروق الطباع، موؤ�ص�صة املعارف، 

بريوت، ط1 1999م. 

دار  املنجد.  الدين  �صالح  فيه)،  وزاد  دم�صق  تاريخ  من  )ا�صتخراجه  اأمّية  بني  معجم   -

الكتاب اجلديد، بريوت، 1970م. 

اأبي بكر  اأبي علي ال�صديف، حممد بن عبد اهلل بن  القا�صي الإمام  اأ�صحاب  - املعجم يف 

الق�صاعي ابن الأبار )658هـ). دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967، 

- مع �صعراء الأندل�ص واملتنبي، اإميليو غر�صيه غومث. ترجمة الطاهر مكي، دار املعارف، 

ط2 1978م. 

- املغرب يف حلى املغرب، حّققه وعّلق عليه: �صوقي �صيف، دار املعارف مب�رض، 1955م. 

- املقتب�ص، لبن حّيان القرطبي )اجلزء اخلام�ص). اعتنى بن�رضه: ب. �صامليتا، حتقيق: ف. 

كورنيطي و م. �سبح وغريهما، املعهد الإ�سباين العربي للثقافة كلية الآداب بالرباط، 

مديريد - 1979م. 

دار  مكي،  علي  حممود  حتقيق:  القرطبي.  حّيان  ابن  الأندُل�ص،  اأهل  اأنباء  من  املقَتَب�ُص   -

الكتاب العربي، بريوت، 1973م. 

- املقتب�ص )ال�صفر الثاين من كتاب املقتب�ص)، ت�صنيف حيان بن خلف بن حيان القرطبي 

)469هـ). حتقيق: الدكتور حممود علي مكي، مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�صات 

الإ�سالمية، الريا�س، ط1 2003م. 

- املقتب�ص يف اأخبار بلد الأندل�ص، ابن حّيان القرطبي، حتقيق: عبد الرحمن علي احلجي، 

دار الثقافة، بريوت 1983م. 

- املقتب�ص يف تاريخ الأندل�ص؛ عهد الأمري عبد اهلل بن حممد بن عبد الرحمن، تاأليف ابن 
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حّيان الأندل�سي، حتقيق اإ�سماعيل العربي، املغرب، ط1، 1990م. 

- املقت�صب من كتاب حتفة القادم لبن الأّبار، اختيار وتقييد: اأبي اإ�صحاق اإبراهيم بن حممد 

ابن اإبراهيم البلفيقي. حتقيق: اإبراهيم الإبياري، وقرئ على طه ح�صني، املطبعة الأمريية 

بالقاهرة، 1957م. 

- املقتطف من اأزاهر الطرف، لبن �صعيد الأندل�صي، حتقيق: �صيد حنفي ح�صنني، الهيئة 

امل�رضية العامة للكتاب، 1984م. 

- املن بالإمامة، ابن �ساحب ال�سالة. حتقيق: عبد الهادي التازي، ط بريوت. 

حممد  وحتقيق  درا�صة  القا�صي.  بن  اأحمد  املن�صور،  اخلليفة  ماآثر  على  املق�صور  املنتقى   -

رّزوق، مكتبة املعارف، الرباط، 1986م. 

- امللوك ال�سعراء، جربائيل �سليمان جّبور، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط1، 1981م. 

ط6،  القاهرة  امل�رشية،  الأجنلو  مكتبة  من�سور،  اأني�س  الدكتور  تاأليف  ال�سعر،  مو�سيقا   -

1988م. 

اأبي املحا�صن يو�صف بن تغري  - النجوم الزاهرة يف ملوك م�رض والقاهرة، جمال الدين 

العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �صم�ص  ح�صني  حممد  حتقيق:  )874هـ)،  الأتابكي  بردي 

بريوت، ط1، 1992م. 

عبد  وحتقيق:  درا�صة  ال�صيوطي،  الدين  جالل  لالإمام  الن�صاء،  اأ�صعار  يف  اجلل�صاء  نزهة   -

اللطيف عا�صور، مكتبة القراآن، بال تاريخ. 

- ن�رضة الثائر على املثل ال�صائر، تاأليف �صالح الدين خليل بن اأينك ال�صفدي )764هـ). 

املحقق  له  قدم  بدم�صق،  العربية  اللغة  جممع  مطبوعات  �صلطاين،  علي  حممد  حتقيق: 

1971م. 

- ن�صو�ص عن الأندل�ص من كتاب )تر�صيع الأخبار وتنويع الآثار، والب�صتان يف غرائب 

البلدان وامل�صالك اإىل جميع املمالك)، تاأليف: اأحمد بن عمر بن اأن�ص العذري املعروف 

مدريد،  يف  الإ�صالمية  الدرا�صات  معهد  الأهواين،  العزيز  عبد  حتقيق:  الدلئي.  بابن 
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1965م. 

- الوايف بالوفيات، �صالح الدين خليل بن اأيبك ال�صفدي. عدد من املحققني، دار الن�رض 

فرانز �صتايرن بفي�صبادن، 1962م وما بعد. 

َندي. خمطوط حمفوظ يف مكتبة الأ�سد الوطنية.  - الوايف يف نظم القوايف، لأبي البقاء الرُّ

- وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان لأبي العبا�ص �صم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر 

ابن خلكان )681هـ)، حققه الدكتور اإح�صان عبا�ص، دار �صادر، بريوت  قّدم له املوؤلف 

�صنة 1968. 

- نفح الطيب من غ�صن الأندل�ص الرطيب وذكر وزيرها ل�صان الدين بن اخلطيب، تاأليف: 

يو�صف علي  قا�صم طويل،  )1041هـ). حتقيق: مرمي  التلم�صاين  املقري  بن حممد  اأحمد 

طويل، دار الكتب العلمية، بريوت، 1995م. 

- نفح الطيب من غ�صن الأندل�ص الرطيب وذكر وزيرها ل�صان الدين بن اخلطيب، تاأليف: 

اأحمد بن حممد املقري التلم�صاين )1041هـ). حتقيق: اإح�صان عبا�ص، دار �صادر، بريوت، 

1968م. 

 - نهاية الأرب يف فنون الأدب، �صهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب النويري )733هـ). 

ج23 حتقيق: اأحمد زكي وحممد زيادة، الهيئة امل�رضية العامة للكتاب، 1990م. 

- يتيمة الدهر يف حما�صن اأهل الع�رض، اأبو من�صور عبد امللك التعالبي الين�صابوري. حتقيق: 

مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت، 1983م.
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